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»نحو إعالم الجودة وضامن تعددية املشهد اإلعالمي«

ــا  ــت يف مجمله ــًة واكب ــورًة إعالمي ــة ث ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس ــس خ ــهدت تون ش
املتغــرات الحاصلــة داخــل املجتمــع. وانتقلــت تونــس مــن الــرأي الواحــد لتصبــح متعددة 
ــا  متنوعــا يســتجيب  ــك مشــهدا إعالمي ــرة لتنحــت بذل ــا الكلمــة الح ــو فيه ــكار، تعل األف

ملختلــف طموحــات املجتمــع التونــي مــا بعــد الثــورة.
وأمــام املنــاخ اإلعالمــي الجديــد الــذي انتقــل مــن القوالــب الجاهــزة والنمطيــة إىل مشــهد 
ــة  ــة بغي ــة والتنظيمي ــط التعديلي ــع الضواب ــروري وض ــن ال ــح م ــر أصب ــرك متغ متح
تقديــم مضامــني إعالميــة ذات جــودة ومفيــدة للجمهــور، وتبتعــد عــن كل أشــكال الزيــف 

والحيــف. 
ولذلــك يعتــر دور الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي هامــا عــى عــدة 
ــالم  ــائل اإلع ــف وس ــني مختل ــة ب ــن للشــفافية واملنافســة النزيه ــي الضام مســتويات، فه
ــر  ــة يف اتخــاذ التداب ــون املنظــم لعمــل الهيئ ــا القان ــا له ــي منحه ــات الت ــب اآللي إىل جان
ــة  ــة واإلذاعي ــج التلفزي ــاف الرام ــردع، أو ايق ــه وال ــن أجــل التنبي ــة م واإلجــراءات الالزم
ــاك  ــخاص وانته ــراض األش ــن، وأع ــتقاللية الوط ــدة واس ــس بوح ــأنها أن مت ــن ش ــي م الت

ــون. ــس أو الل ــن أو الجن ــرصي عــى أســاس الدي ــز العن املقدســات وكل أشــكال التميي
ــي  ــاق تبن ــو آف ــه نح ــة توج ــة وأخالقي ــد تعديلي ــرام قواع ــب اح ــر يتطل ــالم الح فاإلع
الوعــي الجامعــي وتؤســس ملجتمــع منفتــح عــى اآلخــر متجانــس ومتجــه بــكل ثقــة نحــو 

مســتقبل أفضــل.
ولــن نجحــت الهيئــة منــذ نشــأتها ســنة 2013 يف الحــد مــن التجــاوزات والخروقــات التــي 
ــر ظهــور عــدد  ــرا ال ســيام إث ــزال كب ترتكبهــا بعــض وســائل اإلعــالم، إال أن التحــدي ال ي

هــام مــن اإلذاعــات والقنــوات التلفزيــة التــي انطلقــت يف البــث بعــد الثــورة. 
ــر  ــا توف ــة مب ــت الهيئ ــد نجح ــا، فق ــي واجهته ــات الت ــع الصعوب ــن جمي ــم م ــى الرغ وع
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لهــا مــن وســائل العمــل املتاحــة يف تطويــر املشــهد اإلعالمــي، وذلــك مــن خــالل توخيهــا 
ــم عــدد هــام مــن الورشــات  ــن العنــرص البــرشي عــر تنظي التمــي البيداغوجــي وتكوي
التدريبيــة لفائــدة الصحفيــني يف املجــاالت ذات الصلــة بتطويــر مضامــني العمــل الصحفــي 

ــة. الــذي يحــرم أخالقيــات املهنــة الصحفي
ــا  ــي ترتكبه ــت عــى رصــد ومتابعــة كل التجــاوزات الت ــة يف نفــس الوق ــت الهيئ كامعمل
ــراءات  ــاذ اإلج ــة واتخ ــة أو الجمعياتي ــة أو الخاص ــواء العمومي ــة س ــات اإلعالمي املؤسس

ــني.  ــأن املخالف ــة بش الالزم
ــت  ــات قام ــة مخالف ــة مبعاين ــة للهيئ ــت وحــدة الرصــد التابع ــق، قام ــذا املنطل ــن ه وم
بهــا عــدة مؤسســات إعالميــة خــالل العــام 2017. وتــم يف هــذا الصــدد، اصــدار قــرارات 
واضحــة وصارمــة بــرورة االيقــاف املؤقــت للرامــج التــي تهــدد أمــن واســتقرار تونــس أو 

التــي تؤســس لخطــاب الكراهيــة.
ــني  ــة اإلعــالم وب ــني حري ــون شاســع ب ــة بوجــود ب وتجســد هــذه اإلجــراءات إميــان الهيئ
ــد بــث كل  ــة التونســية عن ــا دســتور الجمهوري ــي يضمنه ــات الت ــداء واملــس بالحري اإلعت

ــي. ــة وحــدة واســتقرار املجتمــع التون ــدف إىل زعزع ــي ته ــة الت املضامــني اإلعالمي
ــل املشــهد اإلعالمــي الســمعي والبــرصي يف  ــى مســتوى تعدي ويف إطــار هــذا النجــاح ع
تونــس، اتجهــت الهيئــة نحــو آفــاق جديــدة وتحديــات أخــرى، مــن أهمهــا كيفيــة اإلرتقــاء 
ــدة  ــة لفائ ــني اإلخباري ــود املضام ــم أج ــل تقدي ــن أج ــس م ــي يف تون ــاب اإلعالم بالخط

الجمهــور املتلقــي. 
إن املتابــع لنشــاط الهيئــة منــذ تأسيســها يالحــظ حجــم اإلنجــازات التــي حققتهــا لبنــاء 

مشــهد إعالمــي يســتجيب لتطلعــات الجمهــور. 
ولــن كان طريــق بنــاء رصح حريــة التعبــر عــى أســس صحيحــة قوامهــا املهنيــة والجــودة، 
ــه، حيــث يكــون  ــدة العــزم عــى الوقــوف أمــام اإلعــالم الزائــف واملوَج ــة عاق فــإن الهيئ
ســالحها تعزيــز التكويــن والتدريــب للصحفيــني ونــرش ثقافــة التعديــل والتعديــل الــذايت.

رئيس الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي
 النوري اللجمي



تقرير نشاط الهيئة لسنة 82017

الهيئة يف أرقام

55 جلسة

عدد اجتامعات مجلس الهيئة 2017

لفت نظر: 13
قرار: 22 
تنبيه : 22

القرارات 

العمومية )تلفزية: 02 – إذاعية: 10(
الخاصة )تلفزية: 11 – إذاعية: 19(

الجمعياتية )إذاعية: 09(

عدد القنوات التلفزية واإلذاعية
 

3.642.000 دينار

ميزانية الهيئة 

61 عونا 

عدد األعوان بالهيئة

72 باملائة

نسبة اإلطارات من بني أعوان الهيئة

56 باملائة 

نسبة النساء من بني املوظفني بالهيئة
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الباب األول: املشهد اإلعالمي السمعي البرصي سنة 2017 »مؤرشات ودالالت«  .I
اإلعالم العمومي  .1

يشــكل اإلعــالم أداة هامــة لتغيــر املجتمــع واإلتجــاه بــه نحــو فضــاءات أوســع مــن الحريــة والتقــارب بــني 
ــه تونــس  ــة يف هــذا التحــول الدميقراطــي الــذي متــر ب ــراده. وتعتــر وســائل اإلعــالم العموميــة ذات أهمي أف
عقــب ثــورة 14 جانفــي 2011، حيــث أن اإلعــالم العمومــي ظــل لعقــود طويلــة مــن الزمــن حبيــس خدمــة 
ــم إعــالم يخــدم  ــه عــن دوره الحقيقــي يف تقدي ــا ابتعــد ب ــه. وهــو م ــذ رغبات ــدة الحــزب الحاكــم وتنفي أجن
املصلحــة العامــة ويهــدف لبنــاء الوطــن. وأمــام اتســاع املشــهد الســمعي والبــرصي يف تونــس وارتفــاع منســوب 
ــا عــى  ــدة، كان لزام ــا وســائل االتصــال الجدي ــي فرضته ــرة الت ــات الكب ــة إىل التحدي ــالد، اضاف ــة يف الب الحري
مختلــف وســائل العموميــة مواكبــة هــذه التحديــات التــي فرضهــا واقــع الحريــة مــن ناحيــة، واإلعــالم البديــل 

أو ما يعرف بوسائل التواصل اإلجتامعي من ناحية أخرى.  
ــزاب  ــاغل األح ــة ومش ــا اإلجتامعي ــدد القضاي ــي، وتع ــايئ تون ــهد فسيفس ــل مش ــداث داخ ــرة األح ــام ك وأم
ــا الوطنيــة. وجــد اإلعــالم العمومــي  السياســية ومجتمــع مــدين متفاعــل بشــكل يومــي مــع مختلــف القضاي
نفســه أمــام تحــدي كســب رهــان مواكبــة كل هــذه املتغــرات املجتمعيــة التــي متــر بهــا تونــس منــذ ســنة 

.2011
ــات  ــن املغالط ــد ع ــه يبتع ــالم نزي ــود إع ــرورة وج ــور ب ــب الجمه ــاحة مطال ــى الس ــت ع ــل طف ويف املقاب
والتجييــش ويؤســس لخطــاب متــوازن. وكانــت وســائل اإلعــالم العمومــي بحكــم املهمــة املناطــة بعهدتهــا هــي 
األقــرب واألرسع لتســتجيب ملطالــب الجمهــور، حيــث أن خطهــا التحريــري يتجــه أكــر نحــو موضوعيــة تنــاول 

األحداث بقدر ما يبتعد عن خطاب اإلثارة. 
ومــن بــني األســباب التــي جعلــت مــن اإلعــالم العمومــي أكــر قربــا مــن الجمهــور رغــم مــا يتخلــل ذلــك مــن 
تبايــن بينــه وبــني عــدد مــن وســائل اإلعــالم الخاصــة عــى مســتوى نســب متابعــة الرامــج، أنــه يعمــل عــى 

نقــل األخبــار مــن مصــادر متنوعــة وفســح املجــال أمــام مختلــف التوجهــات الفكريــة واألراء.  
ويف ســياق متصــل، ال ميكــن أن ننكــر أن عــددا مــن وســائل اإلعــالم الخاصــة فرضــت بدورهــا منافســة، مــن 
ــة  ــة العمومي خــالل مــا تقدمــه مــن برامــج ورسعــة نقــل الحــدث وهــو مــا جعــل مــن املؤسســات اإلعالمي
بشــكل عــام يف تحــد عــى عــدة مســتويات، يتمثــل أّولهــا يف التحكــم مــن وســائل االتصــال الجديــدة وتأثراتهــا 
الســيكولوجية عــى الجمهــور املتقبــل، ويتمثــل ثانيهــا يف التنافــس عــى كســب رهــان جــودة وســائل اإلعــالم 

الخاصــة التــي تحــاول مغازلتــه الجمهــور بالقضايــا واملواضيــع التــي تخاطــب الجانــب الحــي فيــه. 

ــالل  ــن خ ــر م ــة التغي ــنة 2011 يف عملي ــذ س ــح من ــكل واض ــرط بش ــد انخ ــي ق ــالم العموم ــد أن اإلع واملؤك
ــة  ــود املهني ــرف إال بقي ــد ال يع ــالم جدي ــيس إلع ــي والتأس ــال الدميقراط ــب اإلنتق ــني مكاس ــعي إىل تثم الس

ــة.  ــج اإلعالمي ــني والرام ــاج املضام ــار وانت ــل األخب ــة يف نق والحرفي
ــة  ــة أساســا يف كيفي ــات أمــام املرفــق اإلعالمــي العمومــي، واملتمثل ــا ال يجــب أن ننــى كــرة التحدي غــر أنّن
ــذي خطــى خطــوات مهمــة يف تأســيس تجربــة دميقراطيــة  االســتجابة ملتطلبــات املرحلــة يف تونــس، البلــد ال
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ــدة  ــة جدي ــة ومحطــات إذاعي ــات بــروز قنــوات تلفزي ينظــر لهــا العــامل بــكل احــرام. كــام أن اتســاع الحري
أحــدث نوعــا مــن املنافســة وجــب فيهــا اثبــات القــدرة عــى متكــني الجمهــور مــن مضامــني اعالميــة جديــدة 

ــة قوامهــا املهنيــة وتبتعــد عــن كل أصنــاف االســتقطاب.  وجديّ
إن واقــع الحريــة يف تونــس أدخــل تغــرات جوهريــة عــى النمــط املجتمعــي حيــث تــم اإلنتقــال مــن واقــع 
تســلط واضطهــاد اىل واقــع مجتمعــي فــرض قضايــاه يف املنابــر اإلعالميــة وأصبــح الفــرد فيــه يعــر عــن رأيــه 
دون خــوف وينتقــد ويســتفرس ويطالــب بالتغيــر مــن أجــل حيــاة أفضــل. فاإلعــالم ميثــل قــوة دفــع ينقــل 
تفاعــل الجمهــور مــع واقعــه ويحــاول، مــن خــالل تعــدد املصــادر وتنوعهــا أن يقــدم قــراءة ملــا يحصــل بزاويــا 

متنوعــة ومتعــددة تقطــع مــع الفكــر الواحــد والــرأي الواحــد. 
ــا الجمهــور وطرحهــا بشــكل  فالعالقــة بــني الثــورة واإلعــالم عالقــة جدليــة، فكلــام اقــرب اإلعــالم مــن قضاي
ــة  ــه. وألن املهني ــام اتجــه نحــو الزيــف واملغالطــة فقــد ثقــة الجمهــور ووفائ ــه، وكل موضوعــي اكتســب ثقت
واملوضوعيــة أهــم أساســيات العمــل الصحفــي يحــاول اإلعــالم العمومــي الســر عــى هــذا الــدرب. فكســب 
ــاء تونــس الجديــدة املتنوعــة، وهــي مكســب هــام مــن  معركــة اســتقاللية اإلعــالم هــي معركــة مــن أجــل بن
مكاســب الثــورة التونســية التــي أسســت للحظــة فارقــة يف تاريــخ املنطقــة، لحظــة أصبــح فيهــا الفــرد حــرا 

قــادرا عــى التعبــر دون خــوف. 

وخــالل ســنة 2017 واصلــت الهيئــة متابعــة وضعيــة اإلعــالم العمومــي خاصــة عــى مســتوى ضــامن اســتقاللية 
ــم أو توجيــه وأكــدت يف مناســبات عــدة عــى رضورة أن  ــة تحك هــذه املؤسســات مــن أي تأثــرات أو محاول
تكــون مهمــة الرئيــس املديــر العــام ملؤسســتي اإلذاعــة أو التلفــزة التونســيتني مؤطــرة ضمــن عقــد أهــداف 
ووســائل يحــدد األهــداف الكــرى لفــرة توليــه إحــدى املؤسســتني والتزاماتــه عــالوة عــى التزامــات الطــرف 
الحكومــي مــن خــالل توفــر اآلليــات الكفيلــة ورصــد املــوارد املاليــة لضــامن اضطــالع الرئيــس املديــر العــام 

مبهامــه ورشوعــه يف تطبيــق برنامــج االصــالح الــذي تــم اختيــاره عــى أساســه.

ــة مــع الســيد اليــاس الغــريب مرشــح  ــم اجــراء مقابل يف أواخــر ســنة 2016، وتحديــدا يف 20 ســبتمر 2016، ت
ــل  ــج عم ــم برنام ــوىل تقدي ــث ت ــية حي ــزة التونس ــة التلف ــام ملؤسس ــر الع ــس املدي ــب الرئي ــة ملنص الحكوم
وراســلت الهيئــة الحكومــة بتاريــخ 21 ســبتمر 2016 باملوافقــة عــى االســم املقــرح رشيطــة أن يتــم امضــاء 

ــة يف هــذا الصــدد، ــت املامطل ــة واصل ــه، إال أن الحكوم ــد أهــداف ووســائل لتأطــر مهمت عق

إثــر املراســلة الــواردة عــى الهيئــة العليــا املســتقلة اإلتصــال الســمعي والبــرصي مــن رئاســة الحكومــة بتاريــخ 
16 جــوان 2017، واملتضمنــة قــرار رئيــس الحكومــة إعفــاء الرئيــس املديــر العــام ملؤسســة التلفــزة التونســية 
الســيد إليــاس الغــريب مــن منصبــه – دون بيــان األســباب الداعيــة لذلــك ودون مراعــاة مبــدأ تــوازي الصيــغ 
واإلجــراءات – وطلــب إبــداء الــرأي املطابــق بخصــوص الســيدة نجــوى الرحــوي بصفتهــا مرشــحة لهــذه الخطــة 

عــى معنــى الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.
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أكــدت الهيئــة أن تقديــم الحكومــة ملرشــحة وحيــدة لخطــة الرئيــس املديــر العــام يــؤدي رضورة إىل إفــراغ آليــة 
الــرأي املطابــق مــن محتواهــا، عــى اعتبــار أن االكتفــاء بالتــداول يف األســامء دون فتــح بــاب الرشــح للخطــة 
يف إطــار الشــفافية وعــى أســاس معايــر االســتقاللية والكفــاءة والنزاهــة مــن شــأنه إطالــة أمــد أزمــة املرفــق 

اإلعالمــي العمومــي وتعميقهــا.

ــم  ــح وأن يت ــن مرش ــر م ــم أك ــى رضورة تقدي ــبة ع ــن مناس ــر م ــدت يف أك ــة أن أك ــبق للهيئ ــد س ــذا وق ه
التكليــف عــى أســاس عقــد أهــداف ووســائل محــدد املــدة تضبــط صلبــه الرؤيــة العامــة وااللتزامــات ووســائل 
ــذا الخصــوص تراجعــت عــن  ــة به ــا املبدئي ــداء موافقته ــد إب ــة وبع ــم، إال أن الحكوم ــات التقيي ــذ وآلي التنفي
ذلــك وخــّرت الحفــاظ عــى اآلليــات القدميــة يف إدارة هــذا املرفــق العمومــي والتعامــل معــه عــى أنــه مرفــق 
حكومــي ويف ذلــك مــس مــن القيــم األساســية الــواردة يف الدســتور واملتعلقــة بحريــة التعبــر وحيــاد املرفــق 

العــام واســتقالليته.

وتبعــا لذلــك قامــت الهيئــة بتوجيــه مراســلة لرئاســة الحكومــة بتاريــخ 23 جــوان 2017 عــرت فيهــا عــن رفضها 
ملقــرح الحكومــة املتمثــل يف ترشــيح اســم وحيــد لتــويل مهــام رئيــس مديــر عــام مؤسســة التلفــزة التونســية 
مــع التأكيــد عــى رضورة فســح املجــال للتنافــس يف تــويل هــذا املنصــب عــى قاعــدة الكفــاءة واالســتقاللية، 
داعيــة يف نفــس الوقــت الحكومــة للتفاعــل وإعــادة النظــر يف طريقــة وإجــراءات الرشــيح وشــفافيتها وضبــط 
املــدة واألهــداف ووســائل التنفيــذ وذلــك يف ســبيل إرســاء قواعــد موضوعيــة للتقييــم حتــى يتســنى للهيئــة 
إبــداء الــرأي املطابــق وفــق رؤيــة واضحــة وناجعــة، معتــرة أن التفاعــل اإليجــايب بهــذا الخصــوص مــن شــأنه 
ــق  ــاملة للمرف ــة وش ــالح جذري ــة إص ــراط يف عملي ــدي لالنخ ــؤرش ج ــة وم ــود إرادة حقيقي ــن وج ــر ع أن يع

اإلعالمــي العمومــي.

رضورة ضامن استقاللية املرفق اإلعالمي العمومي: 	 

ــات لضــامن إســتقاللية  ــر اآللي ــد  عــى رضورة توف ــى تأكي ــع  محطــات نشــاطها ع ــة يف جمي حرصــت الهيئ
ــاة  ــة القن ــر رصدهــا لتغطي مؤسســات اإلعــالم العمومــي عــن كل أشــكال التوظيــف وخــالل ســنة 2017 وإث
الوطنيــة األوىل لزيــارة رئيــس الجمهوريــة إىل واليــة سوســة تــم بــث تقريــر يف نــرشة األخبــار الرئيســية بتاريــخ 
04 أكتوبــر 2017 بأســلوب دعــايئ مل يحــرم قواعــد املهنــة الصحفيــة حولــه إىل روبورتــاج إشــهاري وعــى خلفية 
ذلــك دعــت الحكومــة شــخصيات مشــهود لهــا بالكفــاءة واالســتقاللية إلدارة مؤسســة التلفزيــة التونســية عــى 
معنــى الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 ووفــق حوكمــة تســتند عــى عقــد أهــداف ووســائل 

يحــدد الواجبــات ومعايــر التقييــم واملســائلة.
وقــد أصــدرت الهيئــة بيانــا يف هــذا الشــأن تدعــو فيــه إىل النــأي باملرفــق اإلعالمــي العمومــي عــى التوظيــف 

الســيايس.
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نسخة من بيان 06 أكتوبر 2017
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مشهد القنوات التلفزية واإلذاعية العمومية

القنوات التلفزية العمومية
مجال البثمركز البثالقنوات التلفزية 

تونسالوطنية األوىل

نايل سات
برد

هوت برد
اتالنتيك برد 1
غاالكي 19

نايل ساتتونسالوطنية الثانية
برد

القنوات اإلذاعية العمومية
مجال البثمركز البثالقنوات اإلذاعية
كامل تراب الجمهوريةمدينة تونساإلذاعة الوطنيّة
كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسإذاعة الّشباب
كامل تراب الجمهورية باستثناء الوطن القبيلمدنة تونساإلذاعة الدوليّة

كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسإذاعة تونس الثقافيّة
مناطق واليات الوسط والجنوب الرشقيمدينة  صفاقسإذاعة صفاقس
مناطق واليات الساحل والوطن القبيلمدينة املنسترإذاعة املنستر
مناطق واليات الشامل الغريبمدينة الكافإذاعة الكاف
مناطق واليات الجنوب الغريبمدينة قفصة إذاعة قفصة

مناطق واليات الجنوب الرشقيمدينة تطاوينإذاعة تطاوين
مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونسإذاعة بانوراما

اإلذاعة اإلخبارية )مل تنطلق يف البث(
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اإلعالم الخاص  .2

تشــهد تونــس تنوعــا يف املشــهد اإلعالمــي الســمعي والبــرصي، تخللــه بــروز عــدد هــام مــن القنــوات 
واملحطــات اإلذاعيــة الخاصــة. وأمــام هــذه الوفــرة واحتــدام املنافســة فيــام بينهــا مــن أجــل الحصــول عــى 
نســبة مشــاهدة مرتفعــة، عمــدت بعــض وســائل اإلعــالم اىل اعتــامد اإلثــارة والبحــث عــن الســبق الصحفــي 
دون التقيــد بأخالقيــات املهنــة الصحفيــة والضوابــط املهنيــة يف تــداول األخبــار. وهــي اخــالالت خطــرة نظــرا 

ــدا ملســار اإلنتقــال الدميقراطــي يف تونــس. ــرأي العامــة، مــام يشــكل تهدي ــا العميقــة عــى ال لتأثراته
وأمــام هــذه التجــاوزات أصبــح مــن الــروري أن تتجــه وســائل اإلعــالم الخاصــة التــي تنتهــج اإلثــارة نحــو 
تأســيس مضامــني إعالميــة تبنــي وتطــور الوعــي الجامعــي للمجتمــع. فاملنافســة ليســت بالــرورة اإلنــزالق 
ــة،  ــادة اإلعالمي ــن تأسيســه بجــودة امل ــب املنافســة ميك ــة كس ــة دون املســتوى، فإمكاني ــائل إعالمي نحــو رس
ــخ مــيلء  ــع تاري ــد القطــع م ــة، بع ــة هام ــة وثقافي ــة تحــوالت فكري ــي يف مرحل خاصــة وأن املجتمــع التون

ــرأي الواحــد.  بســيطرة ال
فوســائل اإلعــالم الخاصــة مطالبــة اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى بــأن تكــون رشيــكا فاعــال يف بنــاء املجتمــع، 
لتثبيــت دعائــم الدميقراطيــة الناشــئة وتعزيزهــا. فالجمهــور املتلقــي متعطــش لطــرح قضايــا جوهريــة متــس 

مســتقبله وتؤثــث ملرحلــة جديــدة مــن تاريــخ تونــس. 
إن بعــض وســائل اإلعــالم الخاصــة متكنــت مــن اإلســتئثار بأعــى نســب املشــاهدة، وهــي اليــوم مطالبــة مبزيــد 
ــائل  ــرح الرس ــا ط ــت زواي ــكار وتنوع ــت األف ــام ارتق ــس. فكل ــي يف تون ــاب اإلعالم ــر الخط ــراط يف تطوي اإلنخ
اإلعالميــة كلــام ســاهم ذلــك يف تطــور وعــي املجتمــع وانفتاحــه أكــر عــى أهــم التحديــات التــي تواجهــه، 
ــوة  ــر نظــرا لق ــام قاطــرة التغي ــالم بشــكل ع ــائل اإلع ــر وس ــاء الوطــن. تعت ــس رشكاء يف بن ــع يف تون فالجمي

ــة بشــكل فــوري إىل الجمهــور املتلقــي. ــة وصــول مضامينهــا اإلعالمي تأثرهــا وامكاني
وقــد أصبحــت اليــوم جــودة املــادة اإلعالميــة حاجــة ملحــة يف مجتمعنــا إلنقــاذه مــن عــدة مظاهــر ســلبية 
تفشــت داخــل النســيج املجتمعــي، مــام مــن شــأنه أن يؤثــر عــى مســتقبل الجميــع. لذلــك فقــد أصبــح مــن 
الــروري أن يلعــب اإلعــالم دورا أكــر اجابيــة مــن أجــل التوعيــة والتثقيــف حاميــة للمجتمــع مــن كل أشــكال 

املخاطــر التــي تهــدد متاســكه وتوازنــه. 
وتــأيت أهميــة ذلــك مــن القــدرة الكبــرة التــي تتمتــع بهــا وســائل اإلعــالم يف التأثــر عــى الــرأي العــام ونحــت 

مســارات جديــدة لــه بقصــد التأســيس ملجتمــع متامســك يطــوق لألفضــل. 

ــرا باملشــهد اإلعالمــي  ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي خــالل 2017 اهتاممــا كب ــة العلي ــت الهيئ أول
الســمعي البــرصي الخــاص الــذي يشــهد ديناميكيــة كبــرة مــن ناحيــة متابعــة وضعيــة القنــوات التــي هــي 
بصــدد تســوية وضعيتهــا القانونيــة )قنــايت نســمة وحنبعــل(، عــالوة عــى الحســم يف وضعيــة منشــآت تحصلت 
ــاج  ــن اإلنت ــا م ــت دون متكنه ــة حــادة حال ــات مالي ــث أو متــر بصعوب ــا مل تــرشع يف الب عــى إجــازات ولكنه

والبــث.
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ويف إطــار تســوية الوضعيــة القانونيــة مل تلتــزم بعــض املؤسســات مبقتضيــات أحــكام الفصــل 50 مــن املرســوم 
عــدد 116 لســنة 2011املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011، املتعلــق بحريــة اإلتصــال الســمعي والبــرصي وبإحــداث 
ــه »يتعــني عــى منشــآت اإلتصــال  ــص عــى  أن ــذي ين ــرصي ال ــا مســتقلة لإلتصــال الســمعي والب ــة علي هيئ
الســمعي والبــرصي املرخــص لهــا ســابقا تســوية وضعيتهــا وفقــا ألحــكام هــذا املرســوم يف أجــل أقصــاه ســنة 
ــة  ــاة تلفزي ــق بإحــداث واســتغالل قن ــخ صــدوره«، وبأحــكام الفصــل 4 مــن كــراس الــرشوط املتعل مــن تاري
ــد  ــور بالرائ ــارس 2014 واملنش ــؤرخ يف 05 م ــنة 2014 امل ــدد 02 لس ــة ع ــرار الهيئ ــى ق ــادر مبقت ــة الص خاص
الرســمي عــدد 28 لســنة 2014 .والــذي يشــرط أن يكــون الشــكل القانــوين للرشكــة املســتغلة للقنــاة التلفزيــة 
الخاصــة رشكــة خفيــة االســم ضامنــا للشــفافية، غــر أن مســري بعــض القنــوات التلفزيــة املعنيــة بالتســوية 
ــى  ــا ع ــا منه ــة حرص ــال اضافي ــن آج ــم م ــة  ومتكينه ــل الهيئ ــن قب ــم م ــم امهاله ــه رغ ــزام ب ــون اإللت يرفض

اســتمرارية املؤسســة والحفــاظ عــى مواطــن الشــغل داخلهــا وهــام تحديــدا:

القناة التلفزية الخاصة »نسمة«: 	 

ــب  ــني والراتي ــزام بالقوان ــض اإللت ــة برف ــذ البداي ــمة« من ــة »نس ــاة التلفزي ــى القن ــني ع ــل القامئ ــم تعام اتس
الجــاري بهــا العمــل وتولــوا الطعــن يف كراســات الــرشوط التــي وضعتهــا الهيئــة أمــام القضــاء اإلداري الــذي 
حســم املوضــوع لفائــدة الهيئــة، فضــال عــن عــدم التــزام ممثلهــا القانــوين بتســوية وضعيــة الرشكــة املســتغلة 

ــة، ــاة واإلســتمرار يف املامطل للقن
وقــد واصلــت الهيئــة خــالل ســنة 2017 متابعــة الوضعيــة القانونيــة لقنــاة »نســمة« التلفزيــة وقــد انعقــدت 
ــة 25  ــه إىل غاي ــوين إمهال ــل القان ــا املمث ــب خالله ــة جلســة اســتامع طل ــر الهيئ ــخ 24 جانفــي2017 مبق بتاري
مــارس 2017 وتعهــد مبــد الهيئــة بالقوائــم املاليــة واإلرساع بتغيــر صبغــة الرشكــة غــر أنــه مل يــف مبــا التــزم 

بــه.
ــاة نســمة ملطالبتهــا  ــة 2017 تنبيهــا لقن ــخ 06 جويلي ــة بتاري ــة، وجهــت الهيئ ــة املتواصل وأمــام هــذه املامطل
ــة للرشكــة عــى معنــى الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 غــر أن  ــة القانوني بتســوية الوضعي
ــخ 11 أوت  ــك بتاري ــة اعالمــا مبخالفــة يف الغــرض وذل ــه الهيئ ــه فوجهــت إلي ــل للتنبي ــوين مل ميتث ــل القان املمث
ــه لالطــالع عــى ملــف  2017 عمــال بأحــكام الفصــل 38 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 تضمــن دعوت

املخالفــة والجــواب ومتكينــه يف أجــل ســبعة أيــام غــر أنــه تخلــف عــن الحضــور.
واتخــذ مجلــس الهيئــة عــى ضــوء ذلــك قــرارا بنــرش التنبيــه الــذي ســبق توجيهــه للقنــاة بالصحــف بتاريــخ 22 

أوت 2017 اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011. 
ــه مــن ذلــك وحــر  ــة الــذي مّكن ــر ذلــك طلــب املمثــل القانــوين تحديــد موعــد لقــاء مــع مجلــس الهيئ اث
بجلســة 23 أوت 2017 وأمــد الهيئــة بنســخة مــن اذن عــى عريضــة صــادر عــن املحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس 
بتاريــخ 04 أوت 2017  يف تســمية خبــر عــديل لتقديــر قيمــة الحصــص غــر النقديــة الراجعــة لرشكــة نســمة 
برودكســت، وتحريــر تقريــر يف جميــع أعاملــه  توجــه نســخة منــه لكتابــة املحكمــة يف االجــل القانــوين متهيــدا 

لتســوية الوضعيــة القانونيــة للرشكــة  .
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ــد مــن  ــاة تعّه ــوين للقن ــل القان ــخ 11 ســبتمر 2017 مــن املمث ــة بتاري ــك مراســلة وردت عــى الهيئ ــى ذل وت
ــخ 21 نوفمــر  ــة وبتاري ــة الرشك ــة لوضعي ــة بالتســوية النهائي ــدات املتعلق ــة باملؤي ــا مجــددا مبــد الهيئ خالله
2017 متــت مراســلة الخبــر العــديل املكلــف مببــارشة اجــراءات تقديــر الحصــص غــر النقديــة للرشكــة مبقتــى 
اإلذن عــى عريضــة املشــار اليــه آنفــا ومطالبتــه مبــآل املأموريــة التــي كلــف بهــا ولكــن مل تتلــق الهيئــة رّده 
ــه  ــه مل تتصــل ب ــي اســتصدرت اإلذن يف تكليف ــة الت ــأن الجه ــاد يف اتصــال هاتفــي معــه ب ــه أف ــا غــر أن كتابي

مطلقــا. 
وحرصــا مــن الهيئــة عــى اســتمرارية املؤسســة والحفــاظ عــى مواطــن الشــغل داخلهــا، طالــب مجلــس الهيئــة 
ــاة بتاريــخ 25 ديســمر 2017 مبــّده مبــا يفيــد إمتــام اإلجــراءات املذكــورة آنفــا  مجــّددا املمثــل القانــوين للقن
ــخ 28 ديســمر 2017  ــة بتاري ــخ اســتالمه املراســلة. وورد عــى الهيئ ــام مــن تاري ــه مــن أجــل ســبعة أي ومكن
ــة »نســمة  ــر صبغــة رشك ــة لتغي ــة الالزم ــن أّن » اإلجــراءات القانوني ــذي تضّم ــاة ال ــوين للقن ــل القان رّد املمث
برودكاســت« تتطلــب حيــزا زمنيــا طويــال«. وهــو مــا يعكــس اإلســتمرار يف املامطلــة وعــدم الجديــة يف التعامــل 

مــع قــرارات الهيئــة.

بث قناة نسمة لرامجها عى ترددات قنوات إذاعية خاصة وجمعياتية:  •

ــرددات  ــاة نســمة ببــث برامجهــا عــى ت ــام قن ــة قي ــة مــن منتصــف شــهر جانفــي 2017، رصــدت الهيئ بداي
ــز يف وســائل  ــا مــن رضوب الركي ــة ذلــك رضب ــة، وقــد اعتــر مجلــس الهيئ ــة خاصــة وجمعياتي ــوات إذاعي قن

ــادئ تنــوع وتعــدد وســائل اإلعــالم. اإلعــالم ومــن شــأنه أن يشــكل مســا مــن مب
وقــد قامــت تبعــا لذلــك بتوجيــه الدعــوة للممثلــني القانونيــني للقنــوات اإلذاعيــة الخاصــة والجمعياتيــة املعنية 
لبيــان تفاصيــل هــذا النــوع مــن البــث ومحتــوى االتفاقيــات املرمــة بينهــا وبــني قنــاة نســمة التلفزيــة، عــالوة 

عــى توجيــه الدعــوة للمثــل القانــوين للقنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة«.
ــى  ــث ع ــم الب ــي ت ــة الت ــوات اإلذاعي ــيل القن ــض ممث ــتامعه لبع ــالل اس ــن خ ــة م ــس الهيئ ــد ملجل ــد تأك وق
تردداتهــا أن هنــاك مــرشوع اتفاقيــة – تحصلــت الهيئــة عــى نســخة منــه – تــم عرضــه عــى البعــض منهــم، 
ــد أن الســيد نبيــل القــروي - املمثــل القانــوين الســابق للقنــاة والــذي ســبق و أعلــن اســتقالته مــن  كــام تأك
املنصــب املذكــور عــى خلفيــة تبوئــه منصبــا قياديــا يف حــزب نــداء تونــس - هــو الــذي أرشف عــى العمليــة 
ــاة  ــل يف متكــني قن ــذي يتمث ــاة اليهــم وال ــرض القن ــم ع ــة وتقدي ــة مبمثــيل اإلذاعــات املعني ــط الصل ــوىل رب وت
نســمة مــن اســتعامل الــرددات املمنوحــة لإلذاعــات املعنيــة لبــث مضامينهــا يف أوقــات الــذروة مقابــل جــزء 

مــن مداخيــل اإلشــهار،
وقــد قامــت قنــاة »نســمة« اثنــاء ذلــك بتخصيــص جــزء مــن برامجهــا الحواريــة لتضليــل ومغالطــة الــرأي العــام 
مــن خــالل طــرح املوضــوع وكأنــه ســعي مــن الهيئــة لعــزل الجهــات وعــدم متكينهــا مــن إيصــال صوتهــا إىل 

املركــز، وقــد تضمنــت تهجــام عــى أعضــاء مجلــس الهيئــة.
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واتخــذت تبعــا لذلــك قــرارا بتاريــخ 11 أفريــل 2017 يقــي بإيقــاف بــث قناة نســمة عــى الــرددات املخصصة 
لهــذه اإلذاعــات نظــرا لعــدة أســباب مــن بينها:

 *ان الــرددات هــي جــزء مــن امللــك العــام ويتــم اســداءها للمنشــآت املعنيــة بــني الهيئــة والوكالــة الوطنيــة 
للــرددات وال ميكــن التفريــط فيهــا أو وضعهــا عــى ذمــة الغــر بــأي شــكل مــن األشــكال.

* ان االلتــزام بالرمجــة املضمنــة باالتفاقيــة هــو جــزء مــن االلتزامــات املحمولــة عــى املنشــآت اإلعالميــة وان 
تخصيــص جــزء الحيــز الزمنــي لبــث برامــج منشــأة إعالميــة أخــرى يعتــر إخــالال بهــذا االلتــزام

*ان بــث قنــاة نســمة لرامجهــا عــى القنــوات االذاعيــة الخاصــة والجمعياتيــة يف اتجــاه واحــد يعتــر تكريســا 
للمركزيــة ورضبــا إلعــالم القــرب وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي عــى تنميــط الرســالة اإلعالميــة ورضب مبــدأي 

تعــدد وتنــوع الرســائل اإلعالميــة.

نواب من مجلس الشعب يسحبون امضاءاتهم من عريضة ضد الهيئة:	 

بعــد اتخــاذ الهيئــة لقــرار إيقــاف بــث قنــاة نســمة التلفزيــة لرامجهــا عــى الــرددات املخصصــة ملجموعــة 
مــن اإلذاعــات الخاصــة والجمعياتيــة، قــام مجموعــة مــن نــواب الشــعب مــن مختلــف الكتــل بإمضــاء عريضــة 

بتاريــخ 13 أفريــل 2017 تدعــو الهيئــة إىل الراجــع عــن القــرار املشــار إليــه.
وقــد تولــت لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة مبجلــس نــواب الشــعب توجيــه الدعــوة ملجلــس 
الهيئــة لجلســة اســتامع بتاريــخ 18 أفريــل 2017، تــم تخصيــص جــزء منهــا لطلــب تفســر القــرار املتخــذ مــن 
قبــل الهيئــة بخصــوص بــث برامــج قنــاة نســمة عــى تــرددات اإلذاعــات املشــار اليهــا مــن قبــل بعــض نــواب 
ــح أســباب القــرار املتخــذ يف  ــد توضي ــذه الجلســة مبزي ــة خــالل ه ــس الهيئ ــام أعضــاء مجل ــد ق الشــعب، وق
ســبيل وضــع حــد للتضليــل اإلعالمــي وكشــف محــاوالت التالعــب بالــرأي العــام مــن قبــل القامئــني عــى قنــاة 

نســمة التلفزيــة.
وعــى إثــر ذلــك أصــدر مجموعــة مــن نــواب الشــعب توضيحــا للــرأي العــام يقــي بســحبهم توقيعاتهــم مــن 
العريضــة الصــادرة يف 13 أفريــل 2017 بنــاء عــى التفســرات التــي قدمهــا أعضــاء مجلــس الهيئــة يف جلســة 

االســتامع املشــار اليهــا.

كــام قامــت الهيئــة تجنبــا للمغالطــات الحاصلــة بإصــدار بيــان توضيحــي يف الغــرض بينــت مــن خاللــه األســباب 
التــي عــى أساســها تــم اتخــاذ قــرار بإيقــاف بــث برامــج قنــاة نســمة عــى تــرددات االف ام املخصصــة لبعــض 

ــات الجهوية. اإلذاع

كــام قامــت الهيئــة بإتخــاذ قــرار يف 25 ديســمر 2017، يقــي بإيقــاف برنامــج »خليــل تونــس« بالنظــر ملــا 
ــة  ــاة تلفزي ــه مــن خروقــات ألحــكام الفصــل 05 نقطــة 14 مــن كــراس رشوط إحــداث واســتغالل قن ورد في
ــاة  ــه القن ــذي تبث ــس« ال ــل تون ــج »خلي ــر يف برنام ــروي« املتوات ــل الق ــور الســيد »نبي ــار أن ظه ــة باعتب خاص
ــة  ــال رشك ــاهمني يف رأس م ــد املس ــه أح ــة وأن ــة، خاص ــه الخاص ــويق لصورت ــة والتس ــل الدعاي ــن قبي ــد م يع
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»نســمة برودكاســت« املســتغلة للقنــاة. وهــو مؤسســها ووكيلهــا الســابق وبالنظــر خاصــة إىل اقــراره ســابقا 
ــر 2017،  ــخ 10 أكتوب ــاة بتاري ــوين للقن ــل القان ــى املمث ــت ع ــد أن نبه ــك بع ــام وذل ــيايس ه ــل س ــه فاع بأن
ــه  ــذي تبث ــس« ال ــل تون ــج »خلي ــات برنام ــحب حلق إىل رضورة الكــف عــن هــذه املامرســات وإىل رضورة س
القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« مــن املوقــع اإللكــروين الرســمي لقنــاة »نســمة« ومــن صفحــات التواصــل 
اإلجتامعــي التابعــة لهــا وبــرورة عــدم إعــادة بثّهــا واإللتــزام باألحــكام القانونيــة والنصــوص الرتيبيــة الجــاري 

بهــا العمــل.

القناة التلفزية الخاصة »حنبعل«:• 

أمــام مامطلــة القنــاة لتســوية وضعيتهــا اتخــذت الهيئــة عديــد اإلجــراءات بشــأنها. حيــث تــم توجيــه مراســلة 
للممثــل القانــوين للقنــاة يف 06 جــوان 2017، للمطالبــة بــاإلدالء مبــا يفيــد تغيــر شــكل الرشكــة مــن رشكــة ذات 

مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم. واســتكامل الوثائــق ومتكينــه مــن أجــل أقصــاه 30 جــوان 2017.
ــه بتســوية  ــخ 11 ســبتمر 2017، ملطالبت ــاة »حنبعــل« بتاري ــوين لقن ــل القان ــه إىل املمث ــه تنبي ــم توجي ــام ت ك
الوضعيــة القانونيــة للرشكــة وتغيــر شــكلها مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم غــر 
أنــه مل ميتثــل. فتــم توجيــه اعــالم باملخالفــة املنســوبة إىل القنــاة مبقتــى املراســلة املوّجهــة إليــه بتاريــخ 02 
أكتوبــر 2017 مــع مطالبتــه بالحضــور مبقــر الهيئــة لإلطــالع عــى ملــف املخالفــة وتقديــم ملحوظاتــه الكتابيــة 
يف شــأنها يف أجــل 15 يومــا، اســتنادا ملقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 

 .2011
وقــد حــر املمثــل القانــوين لقنــاة »حنبعــل« بتاريــخ 03 أكتوبــر 2017، واطلــع عــى ملــف املخالفــة املنســوبة 
ــر  ــخ 17 أكتوب ــة بتاري ــى الهيئ ــواردة ع ــلة ال ــورة مبوجــب املراس ــة املذك ــى املخالف ــن رّده ع ــه، ومل يتضم إلي

2017، مــا يفيــد امتــام متطلبــات تســوية وضعيــة القنــاة.
وحرصــا مــن الهيئــة عــى اســتمرارية املؤسســة وعــدم املــس مبواطــن الشــغل، قامــت مبراســلة املمثــل القانــوين 

للقنــاة وامهالــه اىل أجــل أقصــاه 30 نوفمــر 2017 إلمتــام اإلجــراءات الالزمــة دون نتيجــة.

سحب إجازات منشآت إعالمية خاصة:• 

اتخــذت الهيئــة خــالل ســنة 2017 قــرارات تقــي بســحب اجــازات احــداث واســتغالل قنــوات اذاعيــة خاصــة 
وهــي كل مــن، اذاعــة الشــعانبي اف ام، اذاعــة ســيفاكس اف ام، اذاعــة حريــة اف ام واذاعــة كلمــة، وذلــك 
ألســباب متعــددة منهــا عــدم الــرشوع يف البــث رغــم الحصــول عــى اجــازة مــن الهيئــة وتجــاوز األجــل القانــوين 
الــذي تحــّدده كــراس الــرشوط بســنة واحــدة قابلــة للتجديــد بســنة أخــرى ورغــم امهــال مجلــس الهيئــة خــالل 
ــا للــرشوع يف البــث إال أنهــام  ــة اف ام« و«ســيفاكس اف ام« أجــال إضافي ســنة 2016 كل مــن اذاعتــي »حري
مل يرشعــا يف البــث مــام دفــع املجلــس إىل اتخــاذ قــرار بتاريــخ 12 مــاي 2017 يقــي بســحب إجــازة اإلذاعــة 

الخاصــة »حريــة اف ام« وقــرار ثــان بتاريــخ 19 جــوان 2017 يقــي بســحب إجــازة »ســيفاكس اف ام«.
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ــة الحــادة التــي عانــت منهــا اإلذاعــة، فقــد  ــات املالي أمــا فيــام يتعلــق بإذاعــة الشــعانبي، فبالنظــر للصعوب
تعــذر عــى القامئــني عليهــا تأمــني الحــد األدىن الســتمرارها وقــد تقــدم الســيد مختــار التليــيل املمثــل القانــوين 
اإلذاعــة املذكــورة مبطلــب تخــيل عــن اإلجــازة وهــو مــا دفــع الهيئــة إىل اتخــاذ قــرار بتاريــخ 23 جــوان 2017 

يقــي بســحب إجــازة إذاعــة الشــعانبي.
ــرارا يقــي بســحب اجــراءات التســوية بالنســبة  ــة ق ــق بإذاعــة »كلمــة« وبعــد اتخــاذ الهيئ ــام يتعل ــا في أم
لإلذاعــة يف أكتوبــر 2016 ومراســلة الديــوان الوطنــي لالرســال اإلذاعــي والتلفــزي للتوقــف عــن اســداء خدمــات 
االرســال بالنســبة لإلذاعــة، اتخــذ مجلــس الهيئــة بتاريــخ 13 نوفمــر 2017 قــرارا يقــي بحســب إجــازة القنــاة 

اإلذاعيــة الخاصــة »كلمــة«.

مشهد القنوات التلفزية الخاصة:	 

القناة  التلفزية الخاصة
)TNN( شبكة تونس اإلخبارية

قناة املتوسط )ام. تونيزيا(
قناة فرست يت يف )قرطاج+(

قناة تلفزة يت يف
قناة الجنوبية
قناة التاسعة
قناة اإلنسان
قناة نسمة 
قناة حنبعل

قناة الحوار التونيس
قناة تونسنا
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مشهد القنوات اإلذاعية الخاصة:	 

مجال البثمركز البثالقنوات اإلذاعية الخاصة
مناطق واليات تونس الكرى والوطن القبيلمدينة نابل راديو ماد

مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونسإذاعة رصاحة أف. أم.
مناطق واليتي سوسة واملنستريمدينة سوسةإذاعة كنوز أف. أم.
مناطق والية سيدي بوزيدمدينة سيدي بوزيدإذاعة كرامة أف. أم
مناطق والية القريوانمدينة القريوانإذاعة صرة أف. أم
مناطق الوطن القبيلمدينة الحامماتراديو كاب أف. أم.

كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسإذاعة ابتسامة اف. ام.
مناطق والية مدننيمدينة جربةإذاعة أوليس أف. أم.
مناطق والية قابسمدينة قابسإذاعة اوازيس اف. ام.

مناطق والية بنزرتمدينة منزل بورقيبةإذاعة أوكسجني أف. أم.
كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسراديو اكسرس

مدينة سوسةإذاعة جوهرة
مناطق واليات سوسة واملنستري واملهدية 

والقريوان وتونس الكرى وصفاقس وزغوان
مناطق واليات سوسة واملنستري واملهديةمدينة سوسةإذاعة نجمة أف. أم.

مناطق والية صفاقسمدينة صفاقسراديو الديوان
مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونسإذاعة ثقافة وموسيقى )مسك(

منطقة مساكن من والية سوسةمدينة مساكنراديو مساكن
كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسإذاعة موزاييك
مناطق والية املنستريمدينة املنستريإذاعة الرباط

) MFM( مناطق والية املهديةمدينة املهديةإذاعة أم أف أم
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االعالم الجمعيايت

ــات  ــم قطــاع اإلذاع ــذ نشــأتها، عــى تنظي ــرصي، من ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والب ــة العلي ــت الهيئ عمل
ــام يتعلــق  ــف الجهــات التــي تنشــط وتبــث فيهــا في ــة التــي تحظــى بهــا يف مختل ــة نظــرا لألهمي الجمعياتي
بانتــاج وبــث الرامــج التــي ترســخ الدميقراطيــة وتنــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان وقيــم التســامح وتحقــق التنمية 

املســتدامة وتعــزز التنــوع الثقــايف واإلنفتــاح عــى الثقافــات األخــرى. 

ونظــرا للــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه هــذه اإلذاعــات يف املشــهد اإلعالمــي الســمعي والبــرصي لتنميــة واثــراء 
إعــالم القرب،حيــث أن هــذه  اإلذاعــات ذات طابــع غــر ربحــي وأغلــب العاملــني فيهــا مــن املتطوعــني، بــادرت 
الهيئــة منــذ ســنة 2016 بإحــداث برنامــج دعــم لغايــة تشــجيع مبادراتهــا وتطويــر مضامينهــا وتحســني جودتهــا 
وأنشــأت للغــرض لجنــة تحــت مســمى »لجنــة اســناد منــح الدعــم لفائــدة اإلذاعــات الجمعياتية«،متثــل دورهــا 
أساســا يف وضــع معايــر ورشوط وأصنــاف املنــح ثــم متابعــة برامــج الدعــم وخاصــة التكوين.وتتكــون هــذه 
اللجنــة مــن رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي البرصي،وعضــو مــن مجلســها،وعضو مــن النقابة 
ــة للصحافيــني التونســيني،وعضو مــن نقابــة اإلذاعــات الجمعياتية،وعضــو مــن النقابــة العامــة للثقافــة  الوطني
واإلعالم،وعضــو مــن اإلتحــاد الوطنــي لإلذاعــات الجمعياتيــة وعضــو مــن املجتمــع املــدين والناشــط يف مجــال 

حقــوق اإلنســان. 

وقد وضعت هذه اللجنة خمسة أصناف من املنح متثلت يف: 
- منحة التأسيس قيمتها 10 آالف دينار وهي موجهة فقط لإلذاعات الجديدة مبناسبة إحداثها. 

ــار، تســند مــرة واحــدة كل ســنة ألكــر مــن  ــا مــن 3 اىل 5 آالف دين ــراوح قيمته ــر الجــودة ت - منحــة تطوي
ــايت عــى املســتوى  ــاج اإلذاعــي الجمعي ــر جــودة اإلنت ــة بهــدف تطوي إذاعــة بصفــة مشــركة أو بصفــة فردي

ــي واإلرســال وعــى مســتوى املضمــون.  التقن
ــث  ــن حي ــايت م ــي الجمعي ــاج اإلذاع ــراء اإلنت ــدف اث ــج به ــج أو ملــرشوع برنام ــاج تســند لرنام ــة اإلنت - منح

ــج . ــكل برنام ــى ل ــد أق ــار كح ــا 3 آالف دين ــاوز قيمته ــون، وال تتج املضم
مــع العلــم أنّــه يجــب أن يحمــل الرنامــج يف مضمونــه فائــدة للمســتمعني يف الجهــة، كــام يجــب أن يســتجيب 
مضمونــه ملبــدأ القــرب، وأن يتفاعــل مــع مســتمعيه ســواء مبــارشة أو عــن طريــق موقــع الــواب أو شــبكات 
التواصــل اإلجتامعــي، باإلضافــة اىل رضورة اســتجابته إىل ضوابــط العمــل الصحفــي املهنــي وأخالقيــات املهنــة.

- منحــة املــوارد البرشيــة تتمثــل يف أجــر شــهري لعــدد )2( صحفيــني أو صحفــي وتقنــي حســب حاجــة اإلذاعــة 
وذلــك ملــدة ســنة قابلــة للتجديد.

ويجــب أن يكــون الصحفــي متحصــال عــى شــهادة يف ختــم الــدروس الجامعيــة مــن معهــد الصحافــة وعلــوم 
اإلخبــار، وأن يكــون التقنــي متحصــال عــى شــهادة يف اإلختصــاص مســلمة مــن مؤسســة معــرف بهــا.

ــم دورات  ــل يف تنظي ــار، متث ــف دين ــة 20 أل ــه الجملي ــامل قيمت ــل وش ــج متكام ــو برنام ــن ه ــة التكوي - منح
ــة ــات الجمعياتي ــني باإلذاع ــني العامل ــني والتقني ــدة الصحفي ــة لفائ تكويني
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وشــهدت ســنة 2017 بــدء تقديــم هــذه املنــح بعــد دراســة امللفــات الــواردة عليهــا مــن عــدد مــن اإلذاعــات 
ــة ومهندســني يف  ــالم والصحاف ــاتذة يف اإلع ــن أس ــة مختصــة م ــة فني ــت لجن ــني، وتول ــة عــى دفعت الجمعياتي

ــة، التثبــت مــن جديــة املطالــب وخاصــة الرامــج املــراد دعمهــا. التقنيــة اإلذاعيــة وإذاعيــني ذوي تجرب

كــام حرصــت الهيئــة عــى تكويــن العاملــني بهــذه اإلذاعــات الجمعياتيــة بغايــة اكســابهم الحرفيــة الالزمــة، إىل 
جانــب تنظينــم دورات تدريبيــة منوذجيــة للصحافيــني كانــت يف البدايــة إقليميــة ثــم تحولــت إىل مقــرات هــذه 
اإلذاعــات قصــد مرافقــة العاملــني فيهــا واإلطــالع عــن كثــب عــى احتياجاتهــم التقنيــة والصحفيــة، ومــن ذلــك 
التعهــد بتقديــم تجهيــزات تقنيــة يف شــكل هبــة مــن أجــل تحســني جــودة بــث هــذه اإلذاعــات التــي تلعــب 

أدوارا هامــة يف مجتمعاتهــا املحليــة.
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دورات تكوينية لفائدة صحفيي اإلذاعات الجمعياتية:
الدورة التدريبية األوىل: »إعالم القرب، االستجواب، الربورتاج والرمجة«  	

 نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي لفائــدة صحفيــي اإلذاعــات الجمعياتيــة أيــام 23 
و24 و25 فيفــري 2017، دورة تدريبيــة أوىل متحــورت حــول »إعــالم القــرب« أطرهــا كفــاءات مــن مؤسســة 
ــا يف  ــاركني نظري ــر املش ــا تأط ــم خالله ــس ت ــة صفاق ــدورة بإذاع ــات ال ــت  فعالي ــية. وانتظم ــة التونس اإلذاع
ــة  ــن تطبيقي ــام بتامري ــن القي ــم م ــع متكينه ــوص م ــرب بالخص ــالم الق ــي وبإع ــالم اإلذاع ــات  االع خصوصي

ــة. ــة إذاعي ــات برامجي وتغطي
ــام مبهامهــا  ــا للقي ــة ومعاضدته ــدورة يف إطــار برنامــج متكامــل لدعــم اإلذاعــات الجمعياتي ــدرج هــذه ال وتن
عــى أكمــل وجــه، وهــو مــرشوع أطلقتــه الهيئــة ســنة 2016 ويتضمــن، دعــام ماليــا ولوجســتيا ودعــام يتعلــق 

بتأطــر وتكويــن العاملــني بهــذه اإلذاعــات وتكويــن مكونــني.

ــدى  ــيدة ن ــم الس ــية ه ــة التونس ــة اإلذاع ــن مؤسس ــاءات م ــة كف ــة ثالث ــدورة التكويني ــى ال ــد أرشف ع  وق
الشــعري مــن إذاعــة صفاقــس والســيدة هالــة ســؤودي مــن إذاعــة قفصــة والســيد فتحــي الرشونــدي مــن 
ــدورة، أن  ــاح هــذه ال ــة، يف افتت ــس الهيئ ــة الســعيدي، عضــو مجل ــة. و أكــدت الســيدة راضي اإلذاعــة الوطني
جــزءا كبــرا مــن برنامــج التكويــن املخصــص لإلذاعــات الجمعياتيــة ســيكون تحــت إرشاف خــرات من مؤسســة 
اإلذاعــة التونســية وذلــك يف إطــار اتفــاق رشاكــة بــني الهيئــة واملؤسســة يف انتظــار تدعيــم هــذه الرشاكــة اىل 
اإلنتــاج املتبــادل او املشــرك. وقــد انطلــق هــذا الرنامــج مــن إذاعــة صفاقــس باعتبارهــا أول إذاعــة جهويــة يف 

تونــس وتزامــن تنظيــم الــدورة مــع تنظيــم الهيئــة لنــدوة وطنيــة بصفاقــس حــول االعــالم الجهــوي.
هــذا وانتظمــت دورات مامثلــة ويف محــاور متكاملــة  يف بقيــة اإلذاعــات الجهويــة ويف مركــز التكويــن التابــع 

ــك عــى عــني املــكان يف مقــرات اإلذاعــات الجمعياتيــة. ملؤسســة اإلذاعــة وكذل
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صور من فعاليات الدورة التدريبية االوىل
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الدورة التدريبية الثانية: »دور عامل القرب يف رسم الشبكات الرامجية باإلذاعات الجهوية«  	

ــة حيــث نظمــت بالتعــاون مــع  ــي اإلذاعــات الجمعياتي ــة دعــم قــدرات صحافي ــة بغاي تواصــل نشــاط الهيئ
ــات  ــي اإلذاع ــدة صحافي ــة لفائ ــة ثاني ــل 2017 دورة تكويني ــام 5و6و7 أفري ــية أي ــة التونس ــة اإلذاع مؤسس
ــك  ــة«، وذل ــات الجهوي ــة باإلذاع ــم الشــبكات الرامجي ــرب يف رس ــل الق ــوان »دور عام ــة تحــت عن الجمعياتي

ــة قفصــة. مبدين
ــوم 7 أفريــل 2017 حــول دور إعــالم القــرب يف رســم  ــة ي ومتحــورت الــدورة التــي تواصلــت أشــغالها إىل غاي
ــدل  ــة مبع ــات جمعياتي ــة إذاع ــن مثاني ــون م ــا صحافي ــة وشــارك فيه ــات الجهوي ــة باإلذاع الشــبكات الرامجي
ــة  ــيدتان هال ــم الس ــية وه ــة التونس ــة اإلذاع ــن مؤسس ــاءات م ــا كف ــة، وأطره ــن كل إذاع ــني )2( م صحافي

ــا. ــا تطبيقي ــا وجانب ــا نظري ــا جانب ــن برنامجه ــدي وتضم ــدى الشــعري والســيد فتحــي الرشون الســؤودي ون
ففــي الجانــب النظــري تــم تقديــم ثــالث مداخــالت حــول »األســاليب املعتمــدة يف رســم الشــبكات الرامجيــة« 
ــا  ــي«، أم ــج اإلذاع ــتديرة يف الرنام ــدة املس ــات املائ ــاز« و »مقوم ــرة إىل اإلنج ــن الفك ــي م ــج اإلذاع »الرنام
الجانــب التطبيقــي فشــمل اعــداد تغطيــات اعالميــة حــول مواضيــع الســاعة، مهرجــان املــرسح منوذجــا كــام 

سيشــمل التكويــن موضــوع »الفــرق املركــزة وعامــل القــرب«.
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صور من فعاليات الدورة التدريبية الثانية
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الدورة التدريبية الثالثة: »الخر اإلذاعي من التقيص إىل االلقاء«  	

ــا  ــة العلي ــا الهيئ ــن سلســلة دورات خصصته ــة م ــة الثالث ــدورة التدريبي ــل 2017 ال ــخ 13 أفري ــت بتاري إنطلق
ــرب«  ــة الق ــول »إذاع ــة ح ــات الجمعياتي ــي اإلذاع ــدة صحافي ــرصي لفائ ــمعي والب ــال الس ــتقلة اإلتص املس

ــية. ــة التونس ــة اإلذاع ــع مؤسس ــاون م بالتع
ومتحــورت الــدورة الحاليــة، التــي تنتظــم مبركــز التكويــن مبؤسســة اإلذاعــة لتتواصــل عــى مــدى ثالثــة أيــام 

حــول »الخــر اإلذاعــي، مــن التقــي إىل اإللقــاء«.
ــا املســتقلة اإلتصــال الســمعي والبــرصي، ورئيــس  ــة العلي ــل رئيــس الهيئ ــدورة مــن قب ــاح هــذه ال ــم افتت وت
مديــر عــام مؤسســة اإلذاعــة التونســية، وأعضــاء مــن مجلــس الهيئــة. بــارشاف مجموعــة مــن الكفــاءات مــن 

مؤسســة اإلذاعــة التونســية إىل جانــب الدكتــورة فاطمــة عــزوز أســتاذة مبعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار.
ولإلشــارة فــإن هــذه الــدورة هــي خامتــة سلســلة دورات تنــدرج يف إطــار برنامــج متكامــل لفائــدة اإلذاعــات 
الجمعياتيــة وشــملت الــدورة الحاليــة فــن الكتابــة اإلذاعيــة وتقــي الخــر اإلذاعــي وترتيــب األخبــار اإلذاعيــة 

وفــن اإللقــاء اإلذاعــي.
ــة  ــني مــن كل إذاعــة جمعياتي ــذي اســتهدف صحفي ــي ال ــة النموذج ــدورات التدريبي ــام برنامــج ال ــم اختت وت
ــة عــى اإلجــازة بتنظيــم حفــل توزيــع الشــهادات عــى املشــاركني بحضــور املمثلــني القانونيــني لهــذه  حاصل
اإلذاعــات وبعــض الضيــوف مــن مؤسســة اإلذاعــة التونســيني وصحفيــني واملكونــني الذيــن أرشفــوا عــى هــذه 
الــدورات وهــم باألســاس الســيدات فاطمــة عــزوز ونــدى الشــعري وهالــة الســؤودي والســيد فتحــي الرشوندي 

وذلــك بحضــور أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة اإلتصــال الســمعي والبــرصي. 
ويذكــر أن الهــدف مــن الرنامــج التدريبــي هــو مســاعدة اإلذاعــات الجمعياتيــة عــى بلــوغ االحــراف وذلــك 
ــة ســيام وأن جــل العاملــني باإلذاعــات الجمعياتيــة  بتــويل الصحفيــني املتكونيــني تكويــن زمالئهــم بــكل إذاع

هــم مــن غــر املختصــني يف الصحافــة.
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صور من فعاليات الدورة التدريبية الثالثة
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الهيئة العليا املستقلة اإلتصال السمعي والبرصي يف زيارة إىل كل من سيدي بوزيد والقرصين وقفصة:

واصلــت الهيئــة العليــا املســتقلة اإلتصــال الســمعي والبــرصي مرافقتهــا لإلذاعــات الجمعياتيــة يف إطــار برنامــج 
الدعــم الــذي وضعتــه لفائدتهــا، حيــث زارت كل مــن اذاعــات الرقــاب اف م )ســيدي بوزيــد( والقرصيــن اف 

ام )القرصيــن( وهنــا القرصيــن )القرصيــن( وصــوت املناجــم )قفصــة(.
ــارات  ــاح ان هــذه الزي ــة خــالل جلســات االفتت ــس الهيئ ــة الســعيدي عضــو مجل ــرزت الســيدة راضي ــد اب وق
تهــدف اىل التعــرف عــن قــرب عــى عمــل هــذه االذاعــات عــر مصاحبتهــا ورصــد احتياجاتهــا بغايــة ضبــط 

ــا خــالل ســنة 2018 . اســراتيجية محكمــة لدعمه
و متكــن وفــد الهيئــة الــذي كان مصحوبــا بخــرات مــن مؤسســة االذاعــة  التونســية  مــن مشــاركة الصحافيــني 
والتقنيــني عملهــم  و اعــداد نــرشات اخبــار معهــم و تقديــم مداخــالت حــول “جلســات التحريــر” و “نــرشات 
االخبــار”  قدمتهــا الســيدة هالــة الســؤودي ) كاهيــة مديــر الرمجــة  بإذاعــة قفصــة ( و »ادوار اعــالم القــرب 
يف التنميــة املحليــة و الجهويــة«  قدمتهــا   الســيدة نــدى الشــعري املســؤولة عــن التكويــن باذاعــة صفاقــس   
.كــام كان للســيد فــوزي  شــعبان املديــر لقــاء بتقنيــي مبؤسســة االذاعــة التونســية لقــاء بتقنــي مختلــف  هــذه 

االذاعــات و تقــي حاجياتهــم مــن التكويــن فضــال عــن حاجياتهــم التقنيــة .

صورة عى هامش زيارة الهيئة  ملقر إذاعة »رقاب الثورة«
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صورة عى هامش زيارة الهيئة ملقر إذاعة »القرصين أف أم«
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صورة عى هامش زيارة الهيئة ملقر إذاعة »صوت املناجم«

مشهد القنوات اإلذاعية الجمعياتية:	 

القنوات اإلذاعية الجمعياتية
مجال البثمركز البثالقناة

مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونسراديو 6 تونس
مناطق والية توزرمدينة توزرإذاعة الجريد

مناطق والية القريوانمدينة حاجب العيونإذاعة دريم أف. أم
مدينة القرصينمدينة القرصينإذاعة هنا القرصين 

)KFM( مناطق والية القرصينمدينة القرصينإذاعة قرصين أف. أم
))Media Libre مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونسإذاعة آمال

مناطق والية قبيلمدينة قبيلإذاعة نفزاوة أف. ام
منطقة رقاب من والية سيدي بوزيدمنطقة رقابإذاعة رقاب الثورة

مناطق والية قفصةمدينة قفصةإذاعة صوت املناجم
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اإلعالم املصادر  .3
مشهد القنوات اإلذاعية املصادرة	 

مجال البثمركز البثالقناة
كامل تراب الجمهوريةمدينة تونسإذاعة الزيتونة

مدينة تونسإذاعة شمس اف.ام
مناطق واليات تونس الكرى والوطن القبيل والساحل وبنزرت 

والقريوان وصفاقس وقفصة

واصلــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي متابعــة وضعيــة املنشــآت اإلعالميــة الســمعية 
والبرصيــة املصــادرة وهــي كل مــن، إذاعــة الزيتونــة للقــرآن الكريــم وإذاعــة شــمس اف ام.

ــارس 2017 عــى إثــر تعيــني رئيــس مديــر عــام جديــد  ويف هــذا الصــدد أصــدرت الهيئــة بيانــا بتاريــخ 02 م
عــى رأس إدارة اإلذاعــة املصــادرة »شــمس أف أم« وذلــك دون استشــارتها، أكــدت مــن خاللــه رفضهــا لطريقــة 
ــة مــن  ــاب الشــفافية مــام أدى إىل حال ــي اتســمت بالغمــوض وغي ــف والت ــع هــذا املل ــة م تعاطــي الحكوم

االحتقــان وعــدم الثقــة لــدى العاملــني باملؤسســة،

وطالبــت رئاســة الحكومــة ومجلــس نــواب الشــعب وجميــع الســلط املعنيــة بالتدخــل لحســم ملــف هــذه 
ــة  ــات االجتامعي ــن االلتزام ــح ويضم ــراس رشوط يوض ــالل ك ــن خ ــوح م ــفافية والوض ــف الش ــة يف كن اإلذاع

ــا. ــت فيه ــة التفوي ــة يف حال والتحريري
و فيــام يتعلــق مبلــف إذاعــة »الزيتونــة للقــرآن الكريــم«، فقــد اســتنكرت الهيئــة يف نــص البيــان عــدم تفعيــل 
القــرار املتخــذ بشــأن إذاعــة الزيتونــة للقــرآن الكريــم املصــادرة والقــايض بإلحاقهــا باإلعــالم العمومــي بصفــة 

نهائيــة وتطالــب الحكومــة بترسيــع إدمــاج إذاعــة الزيتونــة مبؤسســة اإلذاعــة التونســية. 
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ويف نفــس الســياق، أصــدرت الهيئــة بيانــا بتاريــخ 12 أفريــل 2017 عــى اثــر تعيــني مديــر عــام جديــد عــى 
رأس »إذاعــة الزيتونــة للقــرآن الكريــم« املصــادرة دون الرجــوع إىل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 

والبــرصي،
وأكــدت عــى موقفهــا ذاتــه أمــام متــادي الحكومــة يف التعاطــي بنفــس األســلوب مــع مســألة تعيــني الرؤســاء 
ــام للشــفافية  ــاب ت ــة املصــادرة يف غي ــمعية والبرصي ــة الس ــني عــى رأس املؤسســات اإلعالمي ــن العام املديري

ــارات ال تتصــل بالــرورة بالكفــاءة والنزاهــة واالســتقاللية. واســتنادا العتب

كــام إعتــرت الهيئــة أن هــذا التمــي الــذي تــرص الحكومــة عــى انتهاجــه يخــل مبقتضيــات القانــون املنظــم 
للقطــاع الســمعي والبــرصي ويهــدد الحريــات والحقــوق وخاصــة منهــا الحــق يف إعــالم حــر ومســتقل، ومــن 
ــة يفــرض  شــأنه أن يعيــق مســار االنتقــال الدميقراطــي خاصــة يف ســياق االســتعداد لتنظيــم انتخابــات بلدي

العمــل عــى أن تكــون حــرة ونزيهــة وشــفافة.

ــم«  ــرآن الكري ــة للق ــة الزيتون ــاج »إذاع ــرار إدم ــل لق ــل العاج ــة بالتفعي ــة الحكوم ــت الهيئ ــد طالب ــذا وق ه
ــابقا. ــه س ــدت ب ــا تعه ــق م ــة، وف ــية العمومي ــة التونس ــة اإلذاع مبؤسس

كــام طالبــت بــرورة الحســم يف ملــف »إذاعــة شــمس أف. أم« املصــادرة مــن خــالل إعــداد كــراس رشوط 
يحــدد إجــراءات ورشوط خوصصتهــا مبــا ال ميــس مــن اســتقاللية خطهــا التحريــري ومــن موانــع امللكيــة الــواردة 

يف كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة.
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القنوات التي تعمل خارج إطار القانون  .4

يف تحــد واضــح للقانــون تعمــدت بعــض القنــوات بــث برامجهــا دون إجــازة يف خــرق ألحــكام الفصــل 31 مــن 
املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وهــي القنــاة التلفزيــة الخاصــة »الزيتونــة« والقنــاة اإلذاعيــة الخاصــة »القــرآن 

الكريــم« وهــام قناتــان تــم رفــض اســنادهام االجــازة لألســباب التاليــة:

القناة التلفزية »الزيتونة«:	 

تــم رفــض اســناد »الســيد ســامي« الصيــد، بصفتــه مــن تقــدم باملطلــب، الحصــول عــى إجــازة احــداث • 
واســتغالل قنــاة تلفزيــة خاصــة »الزيتونــة« يف مناســبتني، فقــد قــرر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 19 ســبتمر 
،2014 عــدم اســناده االجــازة بعــد أن تبــني مــن وثائــق امللــف أن الســيد اســامة بــن ســامل وهــو أحــد 
ــم اســتغالل االجــازة يف اطارهــا،  ــي يفــرض أن يت ــة لإلعــالم و االتصــال، الت ــة الزيتون املســاهمني يف رشك
عضــو يف مجلــس شــورى حركــة النهضــة .وهــو امــر مخالــف ملقتضيــات الفصــل 09 مــن كــراس الــرشوط 
املتعلــق بإحــداث واســتغالل قنــاة تلفزيــة خاصــة ،الــذي ينــص عــى أنــه »يلتــزم الحاصــل عــى االجــازة 
بــان ال يكــون مؤسســو و مســرو القنــاة التلفزيــة ممــن يضطلعــون مبســؤوليات ضمــن هيــاكل االحــزاب 
ــادي أو عضــو  ــة  مــن طــرف مســؤول أو قي ــم تســير املنشــأة اإلعالمي ــأن ال يت ــزم ب السياســية. كــام يلت
ــة إلعــادة دراســة  ــاة الزيتون ــة أعطــت الفرصــة مجــددا لقن ــام وأن الهيئ ــكل بحــزب ســيايس«، عل يف هي
ملفهــا رشيطــة اإللتــزام بقــرار ايقــاف البــث الــذي أصدرتــه الهيئــة أثنــاء عمليــة الدراســة ،إال أنهــا وعــى 
خــالف بقيــة القنــوات املرشــحة، والتــي التزمــت بذلــك وتحصلــت عــى االجــازة الحقــا، متســكت بطلــب 
متكينهــا مــن االجــازة مــع االســتمرار يف البــث بطريقــة غــر قانونيــة مــاّم افــى اىل اتخــاذ مجلــس الهيئــة 
قــرارا برفــض املطلــب بتاريــخ 11 ســبتمر 2015، لتعمــد القنــاة اســتمرار البــث خــارج اإلطــار القانــوين 
مــع التبجــح بذلــك وبــث خطــاب فيــه تحريــض رصيــح ومبطــن ضــد أشــخاص ومؤسســات و تحريــض 

ومســاس بالكرامــة وســمعة اآلخريــن. 

وقــد اتخــذت الهيئــة العديــد مــن القــرارات إليقــاف بــث هــذه القنــاة دون جدوى حيــث عاينــت الهيئة • 
ــد قنــاة »الزيتونــة« اإلســتمرار يف مواصلــة البــّث دون إجــازة وذلــك وفــق محــر املعاينــة املنجــز  تعّم

مــن قبــل وحــدة الرصــد بالهيئــة املــؤرخ يف 08 ســبتمر 2017.
وّجهــت الهيئــة بتاريــخ 13 ســبتمر 2017 تنبيهــا للســيد ســامي الصيــد بصفتــه املمثــل القانــوين للقنــاة • 

ــل رغــم  ــا مل متتث ــّث غــر أنه ــاة عــن الب ــرورة التوقــف التلقــايئ والفــوري للقن ــة« ب ــة »الزيتون التلفزي
انقضــاء األجــل القانــوين.

ــة •  ــاة التلفزي ــى القن ــة ع ــة مالي ــليط خطي ــي بتس ــرارا يق ــة ق ــدرت الهيئ ــر 2017 اص ويف 01 نوفم
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»الزيتونــة« يف شــخص ممثلهــا القانــوين قدرهــا خمســون ألــف دينــار وذلــك ملواصلــة مامرســتها نشــاطات 
ــؤرخ يف 02  ــنة 2011 امل ــدد 116 لس ــن املرســوم ع ــل 31 م ــتنادا إىل أحــكام الفص ــازة واس ــث دون إج ب
ــا مســتقلة لالتصــال  ــة علي ــرصي وبإحــداث هيئ ــة اإلتصــال الســمعي والب ــق بحري نوفمــر 2011 املتعل

ــرصي. الســمعي والب

القناة االذاعية »القرآن الكريم«:	 
قــّرر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 18 ســبتمر 2014، عــدم اســناد إجــازة احــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة إىل 
الســيد ســعيد الجزيــري ألن العديــد مــن برامــج القنــاة ذات طابــع دعــايئ لرئيــس حــزب ســيايس، األمــر الــذي 
يشــكل مخالفــة ملقتضيــات الفصــل 5 نقطــة 14 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بإحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة 
خاصــة الــذي ينــص عــى رضورة التــزام صاحــب اإلجــازة بعــدم اســتعامل القنــاة اإلذاعيــة لغــرض الدعايــةأو 
ــايل واضــح  ــدم وجــود مخطــط م ــة اىل ع ــا.  إضاف ــزب م ــره أو لح ــه الخاصــة أو لصــورة غ التســويق لصورت
ونقــص املعــدات التقنيــة وغيــاب التنــوع يف الرمجــة، وعــدم وجــود اي تصــور للتعديــل الــذايت. كــام تــم رفــض 

مطلبــه بتاريــخ 26 نوفمــر 2015 الــذي تقــدم بــه خــارج اآلجــال القانونيــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه أمــام متســك الهيئــة بتطبيــق القانــون تعّمــد مســرو هــذه القنــوات تخصيــص برامــج 
يتــم يف اطارهــا تشــويه الهيئــة واملــس مــن ســمعة مجلســها والتشــهر بأعضائهــا كلــام تــم اتخــاذ اجــراء بشــأنها 

تطبيقــا للقوانــني والراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

ــة للبــث التابعــة  ــزات الروري ــرارا يقــي بحجــز التجهي ــخ 27 جانفــي 2017 ق ــة بتاري أصــدر مجلــس الهيئ
إلذاعــة »القــرآن الكريــم« عــى معنــى أحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011، وذلــك بعــد 
أن عايــن اســتمرارها يف مواصلــة البــّث دون إجــازة اســتنادا إىل محــر املعاينــة املــؤرخ يف 30 ديســمر2016 

واملنجــز مــن قبــل وحــدة الرصــد بالهيئــة.  

 وتــّم تكليــف مراقبــي االتّصــال الســمعي والبــرصّي بالهيئــة بالتوّجــه إىل مقــر إذاعــة »القــرآن الكريــم« الكائــن 
قبالــة املدرســة االبتدائيــة القصيبــي منطقــة مرنــاق مــن واليــة بــن عــروس قصــد القيــام بإجــراءات الحجــز.

وبتاريــخ 01 نوفمــر 2017، تــّم منــع املراقبــني مــن امتــام اجــراءات الحجــز عــالوة عــى قيــام املدعــو »ســعيد 
ــر  ــم لاللتحــاق مبق ــن خــالل دعوته ــارش م ــّث املب ــر الب ــة بتحشــيد املســتمعني ع ــري« صاحــب اإلذاع الجزي
ــة ضــد  ــة تدعــو للعنــف والتحريــض عــى الكراهي ــات تكفري ــة الحجــز وبــث خطاب االذاعةوالتصــدي لعملي
ــة يف الغــرض.  ــت مراســلة وزارة الداخلي ــا، مبــا يهــّدد ســالمتهم فتّم ــني فيه ــة وأعضــاء مجلســها والعامل الهيئ

ويف إطــار متابعــة تنفيــذ القــرار املشــار إليــه أعــاله، تــّم تكليــف مراقبــي االتّصــال الســمعي والبــرصّي بالهيئــة 
ــؤرخ يف 02  ــدد 02/2017 امل ــر ع ــق املح ــز وف ــراءات الحج ــام بإج ــة القي ــر 2017 ملواصل ــخ 02 نوفم بتاري

نوفمــر 2017. 
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وقــد متــت إحالــة محــر الحجــز عــى وكيــل الجمهوريــة باملحكمــة االبتدائيــة بــن عــروس تطبيقــا ملقتضيــات 
ــم« مامرســة  ــرآن الكري ــة »الق ــت إذاع ــك واصل ــم ذل ــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011، ورغ الفصــل 32 م

نشــاطات بــث دون إجــازة وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا عــى األمــن العــام.
ــة عــدد 2017/14994  ــخ 30 نوفمــر 2017، يف القضي ــن عــروس بتاري ــة ب ــث قضــت املحكمــة اإلبتدائي وحي
ــك  ــن تل ــة ع ــد الهيئ ــع ي ــدد 02/2017 كاإلذن برف ــر الحجــز ع ــوع مح ــوز موض ــاع املحج ــاإلذن بإرج »ب

ــدات«. املع

وبعــد أن عاينــت وحــدة الرصــد بالهيئــة اســتئناف اإلذاعــة للبــث وذلــك وفــق محــر املعاينــة عــدد 06/2017 
ــم  ــال يت ــزة االرس ــار أّن أجه ــى اعتب ــة ع ــة ديواني ــر 2017. ونظــرا لوجــود شــبهة مخالف ــؤرخ يف 21 نوفم امل
ــة  ــلة اإلدارة العام ــة مبراس ــت الهيئ ــص، قام ــن الراخي ــة م ــتعاملها لجمل ــع اس ــارج ويخض ــن الخ ــا م توريده

ــة التونســية بتاريــخ 28 نوفمــر 2017 التخــاذ التدابــر الالزمــة. للديوان

ــة 2017 مراســلة مــن  ــخ 14 جويلي ــة بتاري ــون وردت عــى الهيئ ــة لفــرض احــرام القان ورغــم مســاعي الهيئ
الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي متضمنــة »مطلــب يف العبــور بجبــل زغــوان«، تبــني مــن خاللهــا 
ــح وزارة الدفــاع الوطنــي قصــد متكينهــا مــن تثبيــت  أن إذاعــة ‘’القــرآن الكريــم« تقّدمــت بطلــب إىل مصال

عمــود بــث إذاعــي بــأرض كائنــة بجبــل زغــوان.

ومبراســلة وزارة الدفــاع الوطنــي ووزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري بتاريــخ 21 جويليــة 2017، 
لطلــب معطيــات بهــذا الخصــوص تــّم إعــالم الهيئــة مبوجــب املراســلة الــواردة علينــا بتاريــخ 07 ســبتمر 2017 
أّن وزارة الفالحــة مّكنــت اإلذاعــة املذكــورة مــن رخصــة يف االقامــة الوقتيــة مبلــك الدولــة الغــايب بجبــل زغــوان 
تحــت عــدد 1684 بتاريــخ 26 أفريــل 2017 قصــد تركيــز عمــود لإلرســال اإلذاعــي، وقــد تــّم اســتغالله مــن 

قبلهــا للبــث بطريقــة غــر قانونيــة.

ونظــرا ألهميــة املوضــوع، قامــت الهيئــة مبوجــب املراســلة املوجهــة لــوزارة الفالحــة بتاريــخ 28 ســبتمر 2017 
بتســجيل اعراضهــا عــى رخصــة اإلقامــة الوقتيــة مبلــك الدولــة الغــايب بجبــل زغــوان املســندة إلذاعــة »القــرآن 
ــرشوط  ــراس ال ــري« اســتنادا اىل احــكام الفصــل 7 مــن ك ــا الســيد »ســعيد الجزي ــم« يف شــخص ممثله الكري

وااللتزامــات العامــة املتعلقــة باإلقامــة الوقتيــة مبلــك الدولــة للغابــات.
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الباب الثاين: اهتاممات الهيئة خالل سنة 2017  .II
مرشوع القانون البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011:  .1

خــالل ســنة 2017 عملــت الهيئــة عــى مواصلــة اعــداد مــرشوع قانــون بديــل للمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 
يثبــت املكتســبات التــي تحققــت فيــه ويعمــل عــى تطويرهــا مــن خــالل تجــاوز االشــكاالت التــي ارتبطــت 

بتطبيــق املرســوم منــذ بدايــة نشــاط الهيئــة.

ــدين  ــع امل ــتورية واملجتم ــات الدس ــع الهيئ ــة م ــح وزارة العالق ــع مصال ــات م ــدة نقاش ــة ع ــرت الهيئ ــام أج ك
ــرصي  ــة االتصــال الســمعي والب ــون لحري ــاق حــول مــرشوع قان ــة اتف ــوق االنســان ســعيا اليجــاد صيغ وحق

ــرصي. ــمعي والب ــال الس ــاع االتص ــل قط ــة تعدي ــة ونجاع ــة القادم ــتقاللية الهيئ ــن اس تضم
وأمــام متســك الطــرف الحكومــي بالفصــل بــني القانــون املتعلــق بهيئــة االتصــال الســمعي البــرصي والقانــون 
املتعلــق بتعديــل القطــاع، واصلــت الهيئــة االشــتغال عــى النســخة التــي رشعــت فيهــا خــالل ســنة 2016 مــن 
مــرشوع قانــون متعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي وقامــت يف هــذا الصــدد بتنظيــم ورشــات ولقــاءات 
مــع كافــة األطــراف املتدخلــة ومكونــات املجتمــع املــدين ســعيا منهــا إىل ايجــاد أكــر قــدر مــن التوافــق حــول 

نســخة تكــون مدعومــة مــن طيــف واســع مــن املتدخلــني يف قطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي.

كــام وردت عــى الهيئــة بتاريــخ 18 مــاي 2017 مراســلة مــن رئاســة الحكومــة لطلــب رأي الهيئــة بخصــوص 
مــرشوع القانــون املتعلــق بهيئــة االتصــال الســمعي والبــرصي املنجــز مــن قبــل وزارة العالقــة مــع الهيئــات 
ــة  ــة بعــد اإلطــالع عــى النســخة املحال الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق االنســان، وقــد تقدمــت الهيئ
عليهــا مــن مــرشوع القانــون ورشح األســباب املرفــق بهــا، برأيهــا )ملحــق عــدد 1( ووجهتــه للحكومــة مبوجــب 
املراســلة املؤرخــة يف 26 مــاي 2017، وقــد متــت اإلشــارة صلبــه إىل مآخــذ الهيئــة يف عالقــة بالنســخة املحالــة 
ــون املنظــم للقطــاع والتــي  ــة والقان ــون املنظــم للهيئ عليهــا، خاصــة فيــام يتعلــق مبســألة الفصــل بــني القان
ــة حــول  ــة خــالل االستشــارات املنظم ــة مقدم ــار أهــم توصي ــا مل يأخــذ باإلعتب ــارا خاطئ ــة خي ــه الهيئ اعترت
القانــون وأكــد عــى أن هــذا الخيــار مــن شــأنه أن يــرب اســتقاللية الهيئــة القادمــة ويجردهــا مــن اآلليــات 

الكفيلــة بتعديــل قطــاع االتصــال الســمعي البــرصي.
كــام أشــارت الهيئــة أن العديــد مــن الفصــول التــي تظمنهــا مــرشوع القانــون املحــال عليهــا إلبــداء الــرأي فيهــا 
رضب إلســتقاللية الهيئــة وإخضــاع لهــا للمحاصصــة الحزبيــة مــن خــالل إقــرار آليــة الرشــح الحــر لعضويــة 
املجلــس عــالوة عــى مــا تضمنــه مــن تقليــص لصالحياتهــا مثلــت تراجعــا حتــى عــى مقتضيــات املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011.
ــعب  ــواب الش ــس ن ــواب مبجل ــن الن ــة م ــع مجموع ــاش م ــنة 2017 يف النق ــر س ــة أواخ ــت الهيئ ــام رشع ك
وعرضــت عليهــم النســخة النهائيــة مــن مــرشوع القانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي التــي 
ــر تتويجــا لعمــل الهيئــة الحاليــة ألكــر مــن 04 ســنوات، يف انتظــار تقدميهــا يف إطــار مبــادرة ترشيعيــة. تعت
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ندوة »مستقبل الهيئات الدستورية والحريات يف تونس من خالل املبادرات الترشيعية«
نظمــت الهيئــة بتاريــخ 18 جويليــة 2017 نــدوة بالتعــاون مــع النقابــة الوطنيــة للصحفيــني التونســيني 
ــن  ــس م ــات يف تون ــات الدســتورية والحري ــن املجتمــع املــدين حــول موضــوع “مســتقبل الهيئ ومنظــامت م

ــة”. ــادرات الترشيعي ــالل املب خ
وشــارك يف هــذه النــدوة، التــي حرهــا الســيد مهــدي بــن غربيــة، وزيــر العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية 
واملجتمــع املــدين وحقــوق اإلنســان، ممثلــون عــن الهيئــات املســتقلة وممثلــون عــن الهيــاكل املهنيــة ومنظامت 

وطنيــة ودوليــة وخــراء متخصصــون يف مجــايل االتصــال والقانــون.
ــات  ــوم الهيئ ــر مفه ــات وجوه ــتقبل الحري ــة ملس ــني الضامن ــة القوان ــوص أهمي ــالت بالخص ــت املداخ وتناول
ــة هــذه األهــداف. كــام طرحــت مســألة اإلرادة  ــة الحالي ــادرات الترشيعي الدســتورية ورضورة أن ترجــم املب

ــال الدميقراطــي. ــني مســار االنتق ــا لتأم السياســية وأهميته
ــمعي  ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــة الهيئ ــول عالق ــة ح ــي مداخل ــوري اللجم ــيد الن ــدم الس ــث ق وحي
والبــرصي بالحكومــة، كــام قــدم الســيد شــوقي الطبيــب، رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مداخلــة 
حــول عالقــة املبــادرات الترشيعيــة بجوهــر مفهــوم الهيئــات الدســتورية، وقــدم الســيد ناجــي البغــوري، رئيــس 
النقابــة الوطنيــة للصحفيــني التونســيني مداخلــة حــول أهميــة القوانــني لرســم مســتقبل الحريــات يف تونــس، 
وتطرقــت مداخلــة الســيدة شــيامء هــالل، رئيســة جمعيــة بوصلــة اىل عالقــة الرملــان باملبــادرات الترشيعيــة، 
أمــا الســيد رامــي الصالحــي، مديــر مكتــب املغــرب العــريب للشــبكة  االورومتوســطية لحقــوق اإلنســان فتنــاول 

ــة دور اإلرادة السياســية يف تأمــني االنتقــال الدميقراطــي. أهمي
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ــا املســتقلة لالتصــال  ــة العلي وقــد أصــدرت األطــراف املشــاركة يف النــدوة املشــار اليهــا وهــي كل مــن، الهيئ
ــة  ــات - النقاب ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــاد - الهيئ ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــرصي - الهيئ ــمعي والب الس
الوطنيــة للصحفيــني التونســيني - جمعيــة يقظــة مــن أجــل الدميقراطيــة والدولــة املدنيــة - جمعيــة البوصلــة 
ــة  ــة الحوكم ــان- مجموع ــوق االنس ــطية لحق ــبكة االورو متوس ــايت - الش ــالم الجمعي ــي لإلع ــاد التون - االتح
املفتوحــة - مركــز تونــس لحريــة الصحافــة - املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة - جمعيــة 
ــاد  ــة - االتح ــم الجامعي ــن القي ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــة - الجمعي ــول التنمي ــث ح ــيات للبح ــاء التونس النس

ــة 23-10 ــة - منظم ــات الجمعياتي ــية لإلذاع ــة التونس ــني - النقاب ــدويل للصحفي ال

جلسة عمل مع وزير العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق االنسان• 

ــتورية  ــات الدس ــع الهيئ ــة م ــر العالق ــن وزي ــني كل م ــل ب ــة عم ــر 2017 جلس ــخ 02 نوفم ــت بتاري إنتظم
ــرصي. ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــد م ــان ووف ــوق االنس ــدين وحق ــع امل واملجتم
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تونس يف 18 جويلية 2017

بيــــــــــــان
 

إن الهيئــات والهيــاكل املهنيــة والجمعيــات املدنيــة واملنظــامت 
يف  والتــداول  النقــاش  وبعــد  أســفله،  املمضيــة  الدوليــة 
ــتورية  ــات الدس ــة بالهيئ ــة املتعلق ــادرات الترشيعي ــأن املب ش
والحريــات العامــة والتــي تأكــد أنهــا مبــادرات ســوف تــؤدي 
حتــام إىل اإلجهــاز عــى عمليــة االنتقــال الدميقراطــي، يهمهــا 

ــيل: ــرأي العــام مبــا ي إعــالم ال
-1 إن املبــادرات الترشيعيــة التــي تقدمــت بهــا الحكومــة 
واملتعلقــة بالقوانــني املنظمــة للهيئــات الدســتورية تعــر عــن 
رغبــة يف االلتفــاف عــى وظائفهــا التــي حددهــا الدســتور 
واملتعلقــة أساســا بإرســاء قواعــد الحوكمــة الرشــيدة والحفــاظ 
ــوق  ــي حق ــة، وه ــة والعام ــات الفردي ــوق والحري ــى الحق ع
مســتهدفة حكــام مــن قبــل مختلــف أنظمــة الحكــم أيــا كانــت 

ــا. طبيعته
-2 إن مــرشوع قانــون األحــكام املشــركة املصــادق عليــه 
مؤخــرا يــؤدي رضورة إىل الحــد مــن اســتقاللية هــذه الهيئــات 
وإضعافهــا مــن خــالل إخضاعهــا لرقابــة ثقيلــة مــن قبــل 
ــا  ــواب الشــعب عــى مســتوى التــرصف يف ميزانيته ــس ن مجل
إضافــة إىل تخويلــه إمكانيــة ســحب الثقــة مــن مجلــس الهيئــة 
يف حــاالت يتــم االحتــكام فيهــا رضورة للتقديــر الشــخي 
ــاد الهيئــة عــن  ــارات فضفاضــة عــى غــرار “حي باســتعامل عب
املهــام الدســتورية” و”اإلخــالل الواضــح بالواجبــات املحمولــة 

ــس”. عــى أعضــاء املجل
-3 إن املشــاريع املتعلقــة بالهيئــات الدســتورية ومنهــا املرشوع 
املتعلــق بهيئــة االتصــال الســمعي البــرصي الــذي أعدتــه وزارة 
ــات الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق  ــة مــع الهيئ العالق
اإلنســان تشــكل خرقــا ســافرا للدســتور وتعارضــا مــع أحكامــه.

-4 اســتياءها مــن املحــاوالت املتكــررة لتطويــق الهيئــات 
ــة املنوطــة بهــا  الدســتورية لالنحــراف بهــا عــن األدوار الفعلي

ــة. ــاكل إداري ــرد هي ــا إىل مج وتحويله
ــاريع  ــة مش ــدة يف مناقش ــات املعتم ــاه اآللي ــغالها تج -5 انش
ــرس  ــان التم ــعب وطغي ــواب الش ــس ن ــب مجل ــني صل القوان

ــالد. ــة للب ــة العام ــاب املصلح ــى حس ــق ع ــزيب الضي الح
وعليه فإننا،

ندعــو الحكومــة إىل الراجــع عــن مبادراتها الترشيعيــة املتعلقة 
بــكل مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 
ــر  ــون زج ــاد وقان ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش ــة الحوكم وهيئ
االعتــداء عــى القــوات املســلحة، وإىل فتــح بــاب االستشــارات 
ــدة  ــة الفاق ــات املنمق ــن الخطاب ــدا ع ــة بعي ــة الحقيقي الوطني
للحــّد األدىن مــن املصداقيــة واالســتقواء غــر املــرشوع يف 
اســتعامل أجهــزة الدولــة. وندعــو نــواب مجلــس الشــعب 
لليقظــة والعمــل عــى عــدم الســامح بتمريــر مشــاريع قوانــني 

تتضــارب مــع جوهــر الدســتور.
كــام ندعــو كافــة فعاليــات املجتمــع املــدين واإلعــالم وكل 
القــوى الحيــة للتجنــد يف هــذا الظــرف الحســاس توصــال 
لســن قوانــني تحافــظ عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان وتكــرس 

الحريــات العامــة والفرديــة.

الهياكل املمضية:
الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
جمعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة املدنية

جمعية البوصلة
االتحاد التوني لإلعالم الجمعيايت

الشبكة االورو متوسطية لحقوق االنسان
مجموعة الحوكمة املفتوحة
مركز تونس لحرية الصحافة

املنتدى التوني للحقوق االقتصادية واالجتامعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

االتحاد الدويل للصحفيني
النقابة التونسية لإلذاعات الجمعياتية

منظمة 23-10
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لقاء حول مرشوع القانون املتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي املعد من قبل الهيئة	 

نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتاريــخ 20 نوفمــر 2017 لقــاًء حــول مــرشوع 
القانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــرصي، وأكــد الحــارضون عــى رضورة الحفــاظ عــى املكتســبات 
ــوص  ــد النص ــة إىل رضورة توحي ــاع، إضاف ــم القط ــد تنظي ــع مزي ــر م ــة التعب ــال حري ــت يف مج ــي تحقق الت

القانونيــة املنظمــة لــه وعــدم تشــتيتها.

ــذي  ــارية وال ــا االستش ــار مهامه ــة يف إط ــه الهيئ ــذي أعدت ــون ال ــرشوع القان ــاش م ــاء بالنق ــاول اللق ــد تن وق
كان مثــرة مســار كامــل انطلــق منــذ بدايــة ســنة 2015 تضمــن استشــارات وورشــات وجلســات مــع الخــراء 
واملختصــني واملهنيــني والهيــاكل وممثلــني عــن منظــامت املجتمــع املــدين عــى املســتويني الوطنــي والجهــوي.

كــام تــم االتفــاق خــالل هــذا اللقــاء، الــذي حــره إعالميــون وممثلــو هيئــات ومؤسســات ومنظــامت مــن 
ــة قبــل أن تقــدم الهيئــة مرشوعهــا يف  ــان يجمــع كل األطــراف املتدخل ــم لقــاء ث املجتمــع املــدين، عــى تنظي

ــادرة ترشيعيــة يدعمهــا املجتمــع املــدين. إطــار مب

صورة من فعاليات النقاش حول مرشوع قانون حرية االتصال السمعي والبرصي
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ــا بــرورة  ــا منه ــايت اميان ــوي والجمعي ــرا مبســألة اإلعــالم الجه ــا كب ــة خــالل ســنة 2017 اهتامم ــت الهيئ أول
تكريــس القــرب، اعــالم قــادر عــى نقــل مشــاغل املواطنــني واالقــراب منهــم قــدر االمــكان، وســاهمت مــن 
موقعهــا يف توفــر األطــر املناســبة للبحــث عــن الحلــول الكفيلــة لتجــاوز الصعوبــات التــي ميــر بهــا االعــالم 
الجهــوي والجمعيــايت وتوفــر اآلليــات املناســبة لدعمهــا لالضطــالع بدورهــا لصحافــة قــرب تســاهم يف التنميــة 

ــة. ــة املحلي ــة والدميقراطي الجهوي

ويف هــذا االطــار نظمــت الهيئــة نــدوة خاصــة باالعــالم الجهــوي والجمعيــايت يف واليــة صفاقــس، إىل جانــب 
عــّدة اجتامعــات تنســيقية مــع مؤسســات الدولــة بحثــا عــن ســبل تذليــل الصعوبــات التــي تعــرض املنشــآت 
ــر أداء املنشــآت  ــة باالشــهار ودوره يف تطوي ــات املتعلق ــك الصعوب ــن ذل ــة، م ــة والجمعياتي ــة الجهوي االعالمي
عــالوة عــى االشــكال املتعلــق مبعاليــم االرســال بالنســبة لالذاعــات الجمعياتيــة التــي أصبحــت متثــل عائقــا 

أمــام اســتمرارية هــذه االذاعــات والقيــام بدورهــا.

ندوة »اإلعالم السمعي والبرصي الجهوي: الصعوبات والرهانات«:  	

نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي يــوم الجمعــة 24 فيفــري 2017 بصفاقــس، نــدوة 
تحــت عنــوان »اإلعــالم الســمعي والبــرصي الجهــوي يف تونــس: الصعوبــات والرهانــات«، مبشــاركة العديــد مــن 
املتدخلــني مــن ممثلــني عــن هيــاكل عموميــة وهيــاكل مهنيــة معنيــة بالقطــاع ومؤسســات إعالميــة جهويــة، 
عموميــة، خاصــة، وجمعياتيــة وممثلــني عــن منظــامت مــن املجتمــع املــدين وأكادمييــني وصحفيــني ومراســلني 

جهويــني.
وتناولــت املداخــالت باألســاس تشــخيصا للمشــهد اإلعالمــي الجهــوي يف تونــس وتحديــدا لإلشــكاليات 
ــات  ــر اآللي ــة القــرب وتوف ــم املقرحــات للنهــوض بدعــم صحاف ــم تقدي ــام ت ــا. ك ــي ميــر به ــات الت والصعوب

ــة ــة املحلي ــة والدميقراطي ــة الجهوي ــدم التنمي ــة تخ ــة مهني ــي كصحاف ــارها الطبيع ــاندتها يف مس ملس
 ومثلــت النــدوة مناســبة للحــوار والنقــاش يف اتجــاه إيجــاد حلــول مناســبة لتطويراإلعــالم املحــيل املســتقل 

ــي يتــم مــن خاللهــا إصــالح القطــاع والنهــوض بــه. وبلــورة توصيــات تكــون الخارطــة الت
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وقــد متخضــت عــن هــذه النــدوة جملــة مــن التوصيــات إتفــق املشــاركون عــى توجيههــا إىل رئاســة الحكومــة 
وجميــع األطــراف املتدخلــة ومــن أهــم هــذه التوصيــات: 

توصيات يف عالقة باإلعالم الجهوي عموما:
ــط •  ــة تشــاركية لضب ــورة رؤي ــة اإلعــالم الجهــوي مــن خــالل بل ــر إرادة سياســية واضحــة لحــل أزم توف

ــال. ــالم واالتص ــال اإلع ــة يف مج ــة وطني سياس
رضورة اإلرساع بتنظيــم نــدوة وطنيــة تكــون مــن ضمــن مخرجاتهــا االتفــاق حــول بنــود وثيقــة مرجعيــة • 

تحــدد مختلــف مالمــح السياســة الوطنيــة لإلعــالم واالتصــال.
إعادة النظر يف توزيع مجال البث مبا يضمن اإلنصاف بني مختلف اإلذاعات• 
ضــامن الدولــة لحــق املواطــن يف اإلعــالم كحــق دســتوري حســب مــا ينــص الفصــل 32 مــن دســتور 27 • 

جانفــي 2014.
ضــامن حــق الجهــات يف اإلعــالم وتكريــس التنــوع وتجنــب املركــزة املشــطة التــي تــرب مبــدأ التنــوع • 

والتعــدد.
رضورة النظر يف مسألة عزوف املسؤولني والسياسيني عن املشاركة يف برامج اإلذاعات الجهوية.• 
رضورة ضــامن اســتقاللية الخــط التحريــري والتعــدد يف األفــكار واآلراء بعيــدا عــن االســتقطاب الســيايس • 

وااليديولوجــي.
رضورة العمل عى تطوير التقنيات وتحسني جودة البث. • 
تحفيــز املستشــهرين عــى رضورة االســتثامر يف اإلعــالم الجهــوي مــن خــالل منحهــم امتيــازات جبائيــة • 

نظــرا للــدور الــذي يقــوم بــه يف دعــم التنميــة وترســيخ الدميقراطيــة املحليــة مــن خــالل تنظيــم نــدوة 
بهــذا الخصــوص.

ــات الــوزارات لإلرتقــاء بالوعــي املواطنــي مــن خــالل إنتــاج •  دفــع الّدولــة لتخصيــص جانــب مــن ميزانيّ
ــة )يف املجــال البيئــي، الّصحــي، ســالمة الطّرقــات...( تكــون مدفوعــة  وبــّث ومضــات تحسيســيّة وتوعويّ

األجــر.
البحــث يف مســألة االنتقــال إىل البــث اإلذاعــي الرقمــي مــع رضورة توفــر اإلمكانيــات املناســبة لذلــك   • 

ــيارات ــتراد الس ــة باس ــرشوط الخاص ــات ال ــي يف كراس ــتقبال الرقم ــزة االس ــة أجه ــني نقط وتضم
التأكيــد عــى رضورة بعــث هيــكل مســتقل خــاص بقيــس نســب االســتامع واملشــاهدة يعمــل بطريقــة • 

علميــة وشــفافة ويضــم األطــراف املتدخلــة. 

توصيات يف عالقة باإلعالم العمومي الجهوي:
رضورة التفكــر يف إصــالح هيــكيل عــى مســتوى اإلذاعــات الجهويــة العموميــة وتوفــر اإلمكانــات املاليــة • 

املالمئــة لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا عــى أكمــل وجــه.
ــع •  ــه م ــات تواصل ــه وآلي ــاء مبضامين ــه واالرتق ــر أدائ ــوي وتطوي ــي الجه ــالم العموم ــم اإلع رضورة دع

الجمهــور.
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ــادة •  ــزة التونســية وإع ــة ملؤسســة التلف ــة التابع ــة الجهوي ــر الوحــدات التلفزي ــر يف تطوي رضورة التفك
ــا.  ــا ومالي ــا إداري هيكلته

توصيات يف عالقة باإلعالم الخاص الجهوي:
رضورة العمل يف اتجاه تذليل الصعوبات أمام اإلعالم الجهوي الخاص.• 
رضورة العمل عى التخفيض يف معاليم البث واإلرسال.• 
رضورة الوعي مبخاطر الركيز عى املشهد السمعي والبرصي من حيث التعدد والتنوع• 

توصيات يف عالقة باإلعالم الجهوي الجمعيايت:
تفعيــل دور اإلعــالم الجمعيــايت وتشــبيك العالقــات بــني اإلذاعــات الجمعياتيــة وبــني محيطهــا )مــن ذلــك • 

اإلذاعــات الخاصــة واملجتمــع املــدين..(
إعــادة النظــر يف إعــادة تخفيــض معاليــم اإلرســال والبــث والتأكيــد عــى حــق اإلذاعــات الجمعياتيــة يف • 

البــث مــن مراكــز الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي

قياس نسب االستامع واملشاهدة: رضورة تنظيم القطاع  .3

ــا  ــة العلي ــة 11 أّن الهيئ ــدد 16 النقط ــل ع ــر 2011 يف الفص ــؤرخ يف 02 نوفم ــدد 116 امل ــوم ع ــّص املرس ين
ــرصي تهتــم بتنظيــم قطــاع قيــاس نســب املشــاهدة وفقــاً للمعايــر املهنيــة  املســتقلة لإلتصــال الســمعي الب
املعتمــدة يف هــذا املجــال ويعنــى هــذا القطــاع مبســح وجمــع ومعالجــة واســتخدام البيانــات املتعلقــة بإقبــال 
ــى االســتامع ومشــاهدة املضامــني التــي تبثهــا وســائل  ــة ع ــة والعمري الجمهــور مبختلــف رشائحــه االجتامعي

االعــالم الســمعي والبــرصي.

ــة قصــوى فهــي مصــدر متويــل ملؤسســات اإلتصــال الســمعي البــرصي للمحافظــة  ومتثّــل ســوق اإلشــهار أهميّ
عــى اســتمراريتها.

ويهــدف تنظيــم اإلشــهار يف مؤسســات االتصــال الســمعي والبــرصي لوضــع قواعــد شــفافة وموضوعيــة تنظــم 
عمليــات االتصــال التجــاري والســامح بتوزيعهــا العــادل كعنــرص أســايس الســتمرارية هــذه املؤسســات. واعتبــارا 
ملهمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البــرصي يف ســن املعايــر القانونيــة والفنيــة لقيــاس نســب 
ــات  ــة املؤسس ــة ودميوم ــني اإلعالمي ــة املضام ــر يف صناع ــن تأث ــهار م ــا لإلش ــرا مل ــاهدة، ونظ ــتامع واملش اإلس
ــع وســائل  ــاون م ــذا القطــاع بالتع ــة وشــفافة له ــة يف النظــر يف إرســاء قواعــد واضح ــدأت الهيئ ــة، ب اإلعالمي

االعــالم واملستشــهرون.

ويجــب التأكيــد يف هــذا املضــامر عــى رضورة أن تتوفــر يف منــوذج الحوكمة لقياس نســب املشــاهدة واإلســتامع 
ــن  ــة م ــامد عــى آلي ــاس نســب املشــاهدة واإلســتامع. باالعت ــدان قي ــة يف مي ــر الدولي ــزام باملعاي رشوط اإللت
مســتويني لضــامن الجــدوى وســهولة االســتغالل، تتمثــل اآلليــة األوىل يف احــداث هيــكل مهنــي مشــرك لقيــاس 

نســب املشــاهدة واإلســتامع والثانيــة: رشكــة مختصــة يف قيــاس نســب املشــاهدة واإلســتامع.



51

ــل املؤسســات التونســية  ــب املشــاهدة واإلســتامع مــن قب ــاس نس ــي مشــرك لقي ــكل مهن ــّم تأســيس هي ويت
ــرصي.  ــمعي والب ــال الس ــائل اإلتص ــف وس ــتامع يف مختل ــاهدة واإلس ــب املش ــاس نس ــة قي ــة بخدم املعني

يســاهم يف متويــل الهيــكل املهنــي املشــرك لقيــاس نســب اإلســتامع واملشــاهدة كل مــن املستشــهرين، وســائل 
ــا عــى قاعــدة حجــم نشــاطها  ــق ســلم يراعــي تصنيفه ــة وف اإلعــالم الســمعي والبــرصي الخاصــة والعمومي
ــة عنــد  ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي والدول ــة العلي ــة يتــم ضبطــه مــن قبــل الهيئ ــا املالي وقدرته

االقتضــاء. 

يجــب عــى رشكــة قيــاس نســب املشــاهدة قيــاس متابعــة الرامــج يف مختلــف خدمــات اإلتصــال الســمعي 
البــرصي التــي تبثّهــا املؤسســات الســمعية البرصيــة العموميــة والخاصــة التونســية، واألجنبيــة التــي تبــث نحــو 
البــالد التونســية. ويســهر الهيــكل املهنــي املشــرك عــى إلــزام رشكــة القيــاس بتنفيــذ كافــة التزاماتهــا التعاقديــة 

ويقــدم تقريــرا دوريــا يف الغــرض اىل الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي.
ــوم  ــاس أن تق ــة القي ــى رشك ــني ع ــتامع يتع ــاهدة واإلس ــب املش ــاس نس ــج قي ــة نتائ ــة وموثوقي ــامن دق ولض
مبراقبــة منتظمــة لعمليــة القيــاس طبقــا للقواعــد واإلجــراءات الفنيــة واملهنيــة املعمــول بهــا باالعتــامد عــى 
ــر  ــا معاي ــر فيه ــا وتتوف ــوق به ــج موث ــق نتائ ــى تحقي ــا ع ــا وقدرته ــت نجاعته ــبق أن أثبت ــة س ــزة تقني أجه
املصداقيــة والعلميــة. وميكــن للهيــكل املهنــي املشــرك أن يحــدث صلبــه لجانــا أخــرى يراهــا رضوريــة ويضبــط 
تركيبتهــا وطــرق عملهــا وصالحياتهــا ضمــن نظــام خــاص يتــّم احالتــه فــور اعــداده إىل الهيئــة العليــا املســتقلة 

لإلتصــال الســمعي البــرصي.

وســعيا منهــا إىل الدفــع يف اتجــاه تنظيــم قطــاع قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة، أصــدرت الهيئــة بتاريــخ 
15 جــوان 2017 قــرارا يتعلــق بضبــط املعايــر ذات الطابــع القانــوين والتقنــي لقيــاس عــدد املتابعــني لرامــج 

منشــآت االتصــال الســمعي والبــرصي.

أنظر املالحق: الصفحة عدد 123
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االستعداد لالنتخابات البلدية  .4

لقاء تشاوري حول قواعد الحملة االنتخابية يف وسائل اإلعالم السمعي والبرصي .  	

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــمر 2017، نظم ــخ 17 ديس ــت بتاري ــي نظم ــة الت ــات البلدي ــتعدادا لالنتخاب إس
لالتصــال الســمعي والبــرصي والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يــوم 11 أوت 2017، لقــاء تشــاوريا حــول 

ــة يف وســائل اإلعــالم الســمعي والبــرصي . ــة االنتخابي قواعــد الحمل
وشــارك يف هــذا اللقــاء ممثلــون عــن مختلــف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة 
ــة  ــد العام ــا حــول القواع ــاء عرضــا ونقاش ــن اللق ــات. وتضم ــالم واالنتخاب ــايل االع ــة إىل خــراء يف مج باإلضاف
ــة يف  ــة االنتخابي ــد الحمل ــط قواع ــرار املشــرك لضب ــة ومــرشوع الق ــة االنتخابي لوســائل اإلعــالم خــالل الحمل

وســائل اإلعــالم الســمعي البــرصي.
ــة  ــركة لهيئ ــراءات مش ــرارات واج ــورة ق ــاهم يف بل ــي تس ــات، الت ــن التوصي ــة م ــن جمل ــاء ع ــفر اللق وأس
االنتخابــات و«الهايــكا« مــن شــأنها ضــامن الســر الجيــد لالنتخابــات البلديــة املقــرر تنظيمهــا يــوم 17 ديســمر 

ــة وضــامن تســاوي الفــرص أمــام املرشــحني. ــات املهن ــك يف إطــار احــرام اخالقي ــل، وذل 2017 املقب

وتطــرق املشــاركون يف اللقــاء إىل جملــة مــن االشــكاليات والتحديــات املتعلقــة بتغطيــة االنتخابــات البلديــة 
والســيام ضــامن تســاوي الفــرص والحيــاد. كــام أثــاروا يف هــذا الســياق مســائل تتعلــق بالقيــام بتغطيــة واســعة 
عــى املســتوى املحــيل والجهــوي وحــول الســامح أو منــع التقــاط الصــور أو التســجيل الســمعي والبــرصي يف 

مكاتــب االقــراع يــوم التصويــت املخصــص لألمنيــني.

ويف هــذا الخصــوص ذكــرت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بأهــم القواعــد واالجــراءات املتصلــة بالحملــة 
االنتخابيــة التــي ســتجري بدايــة مــن 25 نوفمــر إىل غايــة 15 ديســمر 2017، مــع اإلشــارة إىل رضورة أن يتحــى 
الصحفيــون بواجــب الحيــاد واالمتنــاع عــن القيــام باالشــهار ونــرش نتائــج ســر اآلراء ومختلــف أشــكال الدعايــة 

السياســية غــر املبــارشة.
ــات  ــة االنتخاب ــة دور وســائل االعــالم يف تغطي ــي أهمي ــوري اللجم ــة الســيد الن ــه أكــد رئيــس الهيئ ــن جهت م
ومســؤولية الهيئــات، عــى غــرار هيئــة االنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، يف 

ــة بهــدف ضــامن نجــاح املســار الدميقراطــي يف البــالد. ــة االعالمي مراقبــة ومالحظــة التغطي
ودعــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي إىل الدعــم املــادي لوســائل االعــالم العموميــة، 
للمطالبــة بتغطيــة االنتخابــات البلديــة بشــكل واســع مبــوارد محــدودة. وتــم التأكيــد يف هــذا الســياق عــى 
رضورة تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة الصحفيــني بخصــوص االنتخابــات البلديــة وقواعــد وإجــراءات الحملــة 

االنتخابيــة.
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صور من فعاليات اللقاء التشاوري
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دورات تكوينية لفائدة الصحفيني حول دور وسائل اإلعالم خالل االنتخابات البلدية  	

انعقــدت يــوم الثالثــاء 6 جــوان 2017 مبدينــة سوســة الــدورة التدريبيــة الثانيــة مــن برنامــج التكويــن الــذي 
أبرمتــه الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ PNUD لفائــدة 
صحفيــي القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة، وذلــك اســتعدادا لالنتخابــات البلدية.

ويتمحــور برنامــج التكويــن حــول التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات البلديــة حيــث تــم عــى مــدى يومــني تنــاول 
ــة مــن املواضيــع ذات العالقــة مــن ذلــك تقديــم اإلطــار العــام لالنتخابــات البلديــة ودور الهيئــة العليــا  جمل
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي خــالل املســار االنتخــايب، وأوجــه العالقــة بــني اإلدارة االنتخابيــة ووســائل 
اإلعــالم وخصوصيــة االنتخابــات املحليــة، مــع الركيــز عــى دور وســائل اإلعــالم خــالل مختلــف مراحــل املســار 

االنتخــايب.
ــد  ــور، أســتاذة مبعه ــدة الب ــم بالخصــوص الســيدة حمي ــن الخــراء وه ــة م ــن ثل ــج التكوي وأرشف عــى برنام
الصحافــة وعلــوم اإلخبــار ومتخصصــة يف مجــال رصــد وســائل اإلعــالم خــالل الفــرات االنتخابيــة، الســيدة آمنــة 
ــع لرنامــج األمــم املتحــدة بتونــس  ــة التاب ــدة، مستشــارة يف دعــم القــدرات مبــرشوع املســاعدة االنتخابي زغن

والســيد إســالم عمــراين، محــام وخبــر انتخــايب.
وشــارك يف هــذه الــدورة الثانيــة أكــر مــن عرشيــن صحفيــا وصحفيــة مــن وســائل إعــالم ســمعية وبرصيــة. 
ويذكــر أن الــدورة األوىل مــن هــذا الرنامــج التكوينــي قــد انتظمــت يومــي 31 مــاي و1 جــوان 2017 مبدينــة 

تــوزر.
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صور من فعاليات الدورة التدريبية حول التغطية اإلعالمية لإلنتخابات البلدية
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النداوات والتظاهرات والورشات التي نظمتها الهيئة خالل سنة 2017  .5

متيــزت ســنة 2017 بنشــاط مكثــف للهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي حيــث عقــدت 17 
ــة  ــة مالمئ ــر أرضي ــل توف ــن أج ــة م ــاءات دولي ــة ولق ــل ودورات تكويني ــات عم ــني ورش ــت ب ــرة تنوع تظاه

ــور. ــات الجمه ــب تطلع ــي ليواك ــوى اإلعالم ــاء باملحت ــرصي واإلرتق ــر املشــهد الســمعي والب لتطوي

ورشة عمل: »مستقبل الهيئات املستقلة يف واقع سيايس متغّر«  •

عــى إثــر الجلســة التــي جمعــت الهيئــات الدســتورية واملســتقلة والعموميــة بتاريــخ 29 ديســمر 2016 والتــي 
ــم  ــان ت ــدر بي ــد ص ــا وق ــات يف أداء مهامه ــذه الهيئ ــا ه ــرض له ــي تتع ــات الت ــداول يف الصعوب ــت للت خصص
االتفــاق فيــه عــى تنظيــم ورشــة عمــل تحــت عنــوان »مســتقبل الهيئــات املســتقلة يف واقــع ســيايس متغــر« 
ــم التطــرق إليهــا مــن بينهــا ضامنــات اســتقاللية  بتاريــخ 31 جانفــي 2017، والتــي تضمنــت محــاور هامــة ت

الهيئــات مــن خــالل أنظمتهــا، ماليتهــا وإدارتهــا. 
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ورشة عمل: » ورشة عمل حول القواعد السلوكّية لإلشهار يف وسائل االتصال السمعي والبرصي«  	
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انعقــدت، بتاريــخ 17 فيفــري 2017، ورشــة عمــل نظمتهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 
بحضــور ممثلــني عــن وســائل إعــالم وخــراء حــول موضــوع القواعــد الســلوكيّة لإلشــهار يف وســائل االتصــال 

الســمعي والبــرصي”.
وانطلقــت هــذه الورشــة مبداخلــة وحــدة الرصــد بالهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي حيــث 
ــل وســائل اإلعــالم الســمعية  ــن قب ــاوزات املســجلة م ــرا حــول بعــض اإلخــالالت والتج ــا تقري قدمــت خالله
والبرصيــة والتــي متثلــت أساســا يف تجــاوز املــّدة املســموح بهــا خاصــة يف شــهر رمضــان مــن ناحيــة، واخــالالت 
أخــرى متعلّقــة بوضــع املنتــج والتســويق عــر الشاشــة والخلــط بــني االخبــاري واالشــهاري مــن ناحيــة أخــرى.

كــام قدمــت الهيئــة وثيقــة القواعــد الســلوكية لإلشــهار، التــي تــم التطــرق فيهــا إىل املبــادئ العامــة والخاصــة 
التــي تنطبــق عــى مختلــف أصنــاف االشــهار التجــاري وضوابطــه إىل جانــب عــرض مختلــف أصنــاف االشــهار.

كــام تضمنــت هــذه الورشــة نقاشــا بــني املشــاركني حــول محتــوى الوثيقــة املرجعيّــة، قدمــوا خاللهــا مالحظاتهم 
ومقرحاتهــم التــي ســيقع أخذهــا بعــني اإلعتبــار يف صياغــة الوثيقــة النهائية.
مرشوع وثيقة القواعد السلوكية لإلشهار يف وسائل االعالم السمعي والبرصي

هذا وقد تم نرش الوثيقة املشار اليها عى موقع الهيئة للعموم لتلقي املالحظات من املختصني والخراء وأهل 
القطاع. ومن مثة العمل عى هذه الوثيقة وتطويرها من خالل ادراج املالحظات املقدمة من قبل املشاركني يف 

الورشة املشار اليها واصدار النسخة النهائية يف شكل قرار مؤرخ يف 21 جوان 2017 واملتعلق بالقواعد السلوكية 
لالشهار يف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية يف انتظار نرشه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أنظر املالحق: الصفحة عدد 124
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ندوة »الهيئات التعديلية لوسائل اإلعالم، دعامة أساسية للمسار الدميقراطي«  	

نظمت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بتاريخ 28 مارس 2017 ندوة تحت عنوان
»الهيئــات التعديليــة لوســائل اإلعــالم، دعامــة أساســية للمســار الدميقراطــي« وذلــك عــى هامــش مشــاركتها يف 

فعاليــات الــدورة 33 ملعــرض تونــس الــدويل للكتــاب.
 

ــادل  ــالم، فرصــة لتب ــون يف مجــال اإلع ــا مختصــون تونســيون ودولي ــي شــارك فيه ــدوة الت ــت هــذه الن و كان
الخــرات والتباحــث حــول العديــد مــن املواضيــع التــي تهــم دور الهيئــات التعديليــة يف مجــال تنظيــم املشــهد 

الســمعي والبــرصي ودعــم التعدديــة يف وســائل االعــالم .

PHOTOS

صورة من إفتتاح الندوة
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PHOTOS

ورشة عمل حول التناول االعالمي للمواضيع الجنسية.  	

PHOTOS

صورة من فعاليات الندوة
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انعقــدت بتاريــخ 12 مــاي 2017، ورشــة عمــل نظمتهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 
باالشــراك مــع الجمعيــة التونســية للطــب الجنــي حــول »التنــاول االعالمــي للمواضيــع الجنســية«،

ــم النفــس  ــامع وعل ــم االجت ــون ومختصــون يف الطــب الجنــي وعل ــي حرهــا صحفي ــت الورشــة الت وتضمن
وممثلــون عــن هيــاكل مهنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين ومختصــون يف مجــال االعــالم واالتصــال، مداخــالت 
حــول التنــاول االعالمــي للمواضيــع الجنســية والضوابــط املهنيــة الصحفيــة التــي يجــب أخذهــا بعــني االعتبــار 

عنــد تنــاول هــذه املواضيــع.
ــو  ــة وممثل ــو وحــدة الرصــد بالهيئ ــون ومراقب ــا الصحفي ــة تحــاور خالله ــم تخصيــص جلســة عمــل تفاعلي وت
املجتمــع املــدين مــع املختصــني يف الطــب الجنــي وعلــم االجتــامع وأعضــاء مجلــس الهيئــة وممثلــة النقابــة 
الوطنيــة للصحافيــني حــول هــذا املوضــوع والبحــث معــا يف طريقــة التعاطــي االمثــل مــع املواضيــع الجنســية 
يف وســائل االعــالم والضوابــط األخالقيــة التــي يجــب ان يلتــزم بهــا الصحفــي خــالل تناولــه ملثــل هــذه القضايــا.

ــم تقديــم تقريــر وحــدة رصــد الهيئــة حــول الرامــج التــي تتنــاول املواضيــع الجنســية والــذي جــاء  كذلــك ت
ــة  ــع الجنســية بصف ــا املواضي ــي تطــرح فيه ــر املختصــة الت ــج غ ــاب املختصــني يف الرام ــه بالخصــوص غي في
عرضيــة )خاصــة الرامــج االجتامعيــة أو تلفزيــون الواقــع( وهــو مــا يــؤدي إىل الركيــز عــى جانــب اإلثــارة مــن 

خــالل التعــرض لجوانــب قــد متــس مــن الحيــاة الخاصــة للمشــاركني يف هــذه الرامــج.
ومتــت اإلشــارة خــالل ورشــة العمــل إىل اللغــة أو »األلفــاظ« املســتعملة يف بعــض الرامــج التــي تــم رصدهــا 
والتــي ميكــن أن يكــون الغــرض منهــا اإلثــارة ال فهــم الحــاالت املعروضــة وتحليلهــا. وعــرض منــاذج مصــورة 

لرامــج تضمنــت عــدة خروقــات مهنيــة .
كذلــك تــم التأكيــد عــى أهميــة وجــود )أطبــاء مختصــني يف الطــب الجنــي، أطبــاء نفســانيني،مختصني يف علــم 
االجتــامع …( يف الرامــج املختصــة وهــو مــا يســاعد مقدّمــي الرامــج عــى تأطــر الحــاالت التــي تعــرض عليهــم 

وتقديــم النصــح وفقــا للــرشوط العلميــة الالزمة.
واختتمــت الورشــة بنقــاش بــني الخــراء واملشــاركني حــول بعــض الفقــرات املقتطعــة مــن برامــج مختصــة يف 
“املواضيــع الجنســية “كلّلــت بتقديــم توصيــات ليتــم اعتامدهــا كلبنــة أوىل لصياغــة وثيقــة مرجعيــة ميكــن 

اعتامدهــا عنــد التعاطــي االعالمــي مــع املواضيــع الجنســية يف وســائل االعــالم الســمعية والبرصيــة.
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PHOTOS

PHOTOS

صور من فعاليات التدريب خالل ورشة العمل
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ندوة صحفية: 03 نوفمر 2017  	
ــة اإلتصــال الســمعي  ــق بحري ــون املتعل ــت مــرشوع القان ــة تناول ــدوة صحفي ــر ن ــة يف 3 نوفم نظمــت الهيئ
ــة  ــمعية البرصي ــة الس ــآت اإلعالمي ــة للمنش ــفافية املالي ــي، والش ــالم العموم ــتقاللية اإلع ــف اس ــرصي ومل الب

ــون. ــث خــارج إطــار القان ــي تب ــوات الت ــف القن ومل

صور من ندوة الصحفية
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الباب الثالث: نشاط املرصد خالل سنة 2017  .III
املشاريع املنجزة خالل سنة 2017  .1

ــة وحــدة الرصــد وتقســيمها اىل  ــة إعــادة هيكل ــس الهيئ ــأى مجل ــر األداء، ارت ــم العمــل وتطوي يف إطــار تنظي
أربعــة أقســام: قســم متابعــة املشــاريع وقســم متابعــة الخروقــات وقســم رصــد التعدديــة وقســم اإلشــهار. 
وتــّم بنــاًء عــى هــذه الهيكلــة توزيــع املراقبــني بــني مختلــف األقســام، مــع اإلشــارة إىل أن هــذا التوزيــع ليــس 

ــات العمــل صلــب وحــدة الرصــد واحتياجــات كل قســم.  ثابتــا وميكــن أن يتغــّر وفــق أولويّ

نشاط قسم املشاريع التابع للمرصد:• 
ــة الصــادرة بتاريــخ 11 جويليــة 2017 تتــوىل »الوحــدة الفرعيــة للمشــاريع« انجــاز  بنــاء عــى املذكّــرة الداخليّ
ــا  ــة العلي ــس الهيئ ــراح مــن مجل ــا تكــون باق ــادة م ــي ع ــع الت ــر يف شــتى املواضي ــة التقاري املشــاريع وصياغ

املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي أو مببــادرة مــن فريــق قســم املشــاريع.

تقرير حول األلعاب الرويجية وألعاب الرهان:• 
بتكليــف مــن مجلــس الهيئــة تــم رصــد مجموعــة مــن األلعــاب واملســابقات الرويجيــة بهــدف معاينــة مــدى 
التزامهــا بالقوانــني والراتيــب الجــاري بهــا العمل.وذلــك اســتنادا عــى النصــوص القانونيــة كالقــرار عــدد 62 
لســنة 2002، املتعلــق باأللعــاب الرويجيــة وقــرار الهيئــة الوطنيــة لإلتصــاالت لســنة 2017 الخــاص بقواعــد 
عــرض األســعار ورشوط بيــع خدمــات االتصــاالت وخدمــات املحتوى،مــن مشــّغيل الشــبكات.ومقّدمي خدمــات 
ــة  لإلتصــاالت   ــة الوطني ــراس رشوط الهيئ ــة إىل  أحــكام ك ــة، إضاف ــات ذات القيمــة املضاف ــات والخدم األنرن
املتعلقــة بضبــط رشوط واجــراءات توفــر خدمــات االتصــاالت ذات املحتــوى وخدمــات االتصــاالت التفاعليــة 

بقــرار مــن وزيــر تكنولوجيــات  اإلتصــال واإلقتصــاد الرقمــي، املــؤرخ يف 29 جويليــة 2013 .
امتــدت فــرة الرصــد، بالنســبة للقنــوات التلفزيــة، 6 أشــهر، وذلــك ابتــداء مــن شــهر جانفــي إىل مــوىف شــهر 
ــة  ــة أشــهر، مــن شــهر مــاي إىل شــهر جويلي ــدة ثالث جــوان 2017، يف حــني امتــدت فــرة رصــد االذاعــات، م

.2017
واعتمــدت منهجيــة العمــل عــى مســح كل الفقــرات التــي تضمنــت ألعابــا ومســابقات ترويجيــة، أثنــاء بــث 

ــة. ثــّم التــدرج نحــو اســتخراج البيانــات املتعلّقــة بهــا، والتــي تتمثّــل أساســا يف:  الرامــج التلفزيــة واإلذاعيّ
ــة املخصصــة لها، إســم املنّشــط الــذي يقّدمهــا، طريقة املشــاركة  نــوع الرنامــج الــذي بثـّـت خاللــه، املــدة الزمنيّ
ــه أثناءهــا،  فيهــا، رقــم املــوزع الصــويت للمشــاركة، ســعر اإلرســالية، طريقــة عرضهــا، اســم املنتــوج املــرّوج ل
ــر  ــح ع ــة املس ــن عملي ــة األوىل م ــك املرحل ــي بذل ــز، لتنته ــن الفائ ــالن ع ــة اإلع ــا، كيفي ــان املرصــود له الره

صياغــة توصيــف موجــز لــكل األلعــاب واملســابقات التــي بثــت. 
 وخــالل املرحلــة الثانيــة تــم تنزيــل كل البيانــات يف جــداول ورســوم بيانيــة، بهــدف تكييفهــا يف شــكل أرقــام 
ونســب وإحصائيــات، ويف األخــر وقعــت معاينــة التجــاوزات والخروقــات املســجلة مــن قبــل وســائل اإلعــالم 
الســمعية والبرصيــة، عــالوة عــن تقييــم إمكانيــة تنظيــم هــذا املجــال باالعتــامد عــى الترشيعــات القانونيــة 

الحاليــة وعــى التأقلــم مــع كل املســتجدات والتطــورات.
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ــى  ــو ع ــي تطف ــي الت ــة ألهــم مســتجدات الشــأن الوطن ــة مرصــد الهيئ ــار مواكب ــر يف إط ــذا التقري أنجــز ه
ــر 2017،  ــخ 8 أكتوب ــرة العســكرية بتاري ــل يف غــرق الخاف ــة الحــدث املتمث ــك ألهمي ــة. وذل الســاحة اإلعالمي
ــن جــدل  ــا م ــا تبعه ــة، وم ــني بســواحل قرقن ــر النظامي ــن غ ــن املهاجري ــدد م ــرق ع ــن غ ــي أســفرت ع والت
إعالمــي كبــر جــراء تضــارب روايــة بعــض الناجــني مــع روايــة املؤسســة العســكرية يف تحديــد أســباب الحــادث 
وهــو مــا يطــرح التســاؤل عــن مــدى التــزام اإلعالميــني مببــادئ املوضوعيــة والدقــة واملهنيــة يف تنــاول هــذا 
املوضــوع والوقــوف عــى نفــس املســافة مــن كافــة األطــراف املتدخلــة لتجنــب االنــزالق نحــو األفــكار املســبقة 

ــه. أو التوجي
ــات  ــالث محط ــة وث ــوات تلفزي ــع قن ــة يف أرب ــاّص ممثّل ــي والخ ــالم العموم ــد اإلع ــة الرص ــملت عيّن ــد ش وق
ــة الرصــد  إذاعيــة مــن بينهــا إذاعــة صفاقــس نظــرا ألهّميــة القــرب الجغــرايف مــن الحادثــة. واعتمــدت عمليّ
ــي  ــج الت ــامل للرام ــح الش ــة املس ــق عمليّ ــن طري ــك ع ــة أوىل وذل ــي يف مرحل ــل الكّم ــة التحلي ــى منهجي ع
قامــت بتغطيــة ظاهــرة الهجــرة غــر الّنظاميــة مــن خــالل تحديــد نوعيــة الرامــج والّشــكل الصحفــي املعتمــد، 
وترتيــب الخــر يف النــرشات اإلخباريــة وموقــف الصحفــي وموقــف املعلّــق، وانتــامءات الضيــوف أو املتدّخلــني 
ــات وتبويبهــا  ــات عــن طريــق تصنيــف البيان ــة التّحليــل الكيفــي للمعطي ــأيت بعــد ذلــك عملي ومواقفهــم.  ت

ــة. وتحليــل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــع تقديــم أمثلــة توضيحيّ
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ــدة مــن 24 مــارس إىل 02  ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي خــالل الفــرة املمت ــة العلي شــاركت الهيئ
ــاب بقــرص املعــارض بالكــرم. ــدويل للكت ــدورة 33 ملعــرض تونــس ال ــات ال ــل 2017 يف فعالي أفري

وشــهد الجنــاح عــدد 116 الــذي خصــص للهيئــة اقبــاال كبــرا مــن املواطنــني واملهنيــني للتعــرف عــن قــرب عــى 
مهامهــا كدعامــة أساســية للمســار الدميقراطــي وحريــة التعبــر وأنشــطتها الراميــة لتكريــس اتصــال ســمعي 
وبــرصي حــر ومتعــدد ونوعــي، باإلضافــة إىل عــرض ملختلــف صادراتهــا مــن تقاريــر دوريــة ووثائــق مرجعيــة 

متعلقــة باملشــهد الســمعي والبــرصي يف تونــس.
كــام نظّمــت الهيئــة يــوم 28 مــارس 2017 بقاعــة املؤمتــرات بقــرص املعــارض نــدوة تحــت عنــوان “الهيئــات 
ــدوة  ــة لوســائل اإلعــالم، دعامــة أساســية للمســار الدميقراطــي”. ومتثلــت أهــم مخرجــات هــذه الن التعديلي
حــول تأكيــد أهميــة دور الهيئــة يف تعديــل املشــهد اإلعالمــي والوقــوف ضــد التجــاوزات خاصــة خــالل فــرة 
االنتخابــات مــن خــالل مراقبــة تغطيــة الحمــالت واعتــامد مبــادئ املســاواة والعدالــة واالبتعــاد عــن خطــاب 

العنــف بهــدف ترســيخ املســار الدميقراطــي.
كــام تــم التنصيــص عــى دور الهيئــة كفاعــل أســايس يف املســار الدميقراطــي وأهميتهــا يف تكريــس التعدديــة 
وجــودة اإلعــالم يف ظــل إطــار قانــوين متكامــل ومالئــم مــن شــأنه يحقــق اســتجابة أفضــل لحــق الجمهــور يف 

إعــالم هــادف.

صور من جناح  الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي
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صور من تفاعل زوار معرض الكتاب مع جناح الهيئة
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سهرة رمضانية حول األعامل التلفزية خالل شهر رمضان:• 

نظمــت الهيئــة بتاريــخ 21 جــوان 2017 ســهرة رمضانيــة تناولــت األعــامل التلفزيــة خــالل شــهر رمضــان وتــم 
فيهــا تقديــم تقاريــر مرصــد الهيئــة حــول اإلنتــاج الدرامــي للقنــوات التلفزيــة التونســية خــالل شــهر رمضــان 
ــف واللغــة املوظفــة واإلشــهار ونســب  ــرأة ومشــاهد العن ــا صــورة الطفــل وصــورة امل ــع منه ــاول مواضي وتن

املشــاهدة،
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دورة تدريبية حول االنتخابات البلدية:• 
انتظمــت يــوم الخميــس 20 أفريــل 2017، دورة تدريبيــة لفائــدة مراقبــي وحــدة رصــد الهيئــة العليــا املســتقلة 
ــم  ــج الدع ــة برنام ــار مواصل ــك يف إط ــة وذل ــات البلدي ــرصي حــول موضــوع االنتخاب ــال الســمعي والب لالتص
والتعــاون ومــرشوع املســاعدة االنتخابيــة الــذي يجمــع الهيئــة بــكل مــن برنامــج االمــم املتحــدة االمنــايئ يف 

تونــس.
وأرشف عــى هــذه الــدورة خبــران يف املجــال االنتخــايب وهــام الســيدة اســالم زغنــدة والســيد اســالم عمــراين 

وتــم الركيــز خاللهــا عــى عــدة محــاور أهمهــا:
أهمية االنتخابات البلدية يف تكريس الفصل السابع من الدستور وتركيز السلط املحلية.• 
اإلطــار القانــوين الجديــد املتعلــق باالنتخابــات البلديــة بعــد اعتــامد القانــون االنتخــايب الجديــد عــدد • 

ــري 2017  . ــؤرخ يف فيف 7/2017 امل
ملحــة شــاملة عــن القانــون االنتخــايب الجديــد والفصــول املتعلقــة بطريقــة االقــراع، تســجيل الناخبــني، • 

ــة. املرشــحني والحمــالت االنتخابي
خصوصية عمل الهيئة ودورها خالل الحمالت االنتخابية لالنتخابات البلدية 2017.• 

صور ملراقبي وحدة الرصد خالل الدورة التدريبية
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عملــت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي خــالل العــام 2017 عــى مواصلــة تعزيــز عالقاتهــا 
ــة  ــة ومحليّ الثنائيــة مــع نظرائهــا مــن خــالل تبــادل الخــرات والّزيــارات واملشــاركة يف نــدوات ولقــاءات عامليّ

ومــن أهــم هــذه األنشــطة:
دورة تكوينية حول االتصال املؤسسايت بإيطاليا	 

ــرصي  ــمعي والب ــال الس ــتقلة لإلتص ــا املس ــة العلي ــني الهيئ ــاون ب ــار التع ــري 2017، يف إط ــهر فيف ــالل ش خ
ــمعي  ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــد م ــارك وف ــايئ )PNUD(. ش ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم وبرنام
والبــرصي متكــون مــن ممثــل عــن قســم اإلعالميــة وممثــل عــن قســم االتصــال ومــن رئيــس الهيئــة يف دورة 
ــا،  وتــم خــالل هــذه  ــواب بايطالي ــة وال ــة حــول اإلتصــال املؤسســايت مــن خــالل الشــبكات االجتامعي تكويني
الــدورة تبــادل املعلومــات حــول آخــر الدراســات املنجــزة حــول رصــد التعدديــة السياســية بــني الهيئــة وخــراء 

.»L›Osservatorio di Pavia«
اإلطالع عىل تجربة »ميديا ميرتي« الفرنسية يف قيس نسب املشاهدة	 

ــر  ــق باملعاي ــتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي املتعل ــا املس ــة العلي يف إطــار اإلعــداد والبحــث ملــرشوع الهيئ
القانونيــة والفنيــة لقيــاس نســب اإلســتامع واملشــاهدة قامــت زيــارة أعضــاء الهيئــة خــالل شــهر مــارس 2017 
ــدان  ــة هــذه املؤسســة يف مي ــك لإلطــالع عــى تجرب ــري )Media Metrie( بفرنســا، وذل ــا مي ملؤسســة ميدي
ــن  ــة وم ــة دولي ــن تجرب ــة م ــذه املؤسس ــبته ه ــتفادة مــام اكتس ــاهدة واالس ــتامع واملش ــب اإلس ــاس نس قي
ــد مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي  خــرة كبــرة يف هــذا امليــدان وذلــك يف اطــار مشــاركة وف
ibero-( والبــرصي يف فعاليــات امللتقــى األّول لهيئــات التعديــل الســمعي والبــرصي األفريقيــة واإليــرو أمريكيــة

ــة  ــاء الهيئ ــة ألعض ــى فرص ــذا امللتق ــل ه ــارس 2017, ومث ــن 16 اىل 18 م ــاس م ــم بف ــذي نظّ american( ال
للتعــّرف عــى بعــض التجــارب املقارنــة يف مجــال التعديــل الســمعي البــرصي وتبــادل اآلراء حــول اإلشــكاليات 

الهامــة التــي تعــرض هيئــات التعديــل.
ندوة دولية بالسويد حول الصحافة واإلرهاب	 

مشــاركة الســيد رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي يف نــدوة دوليــة التأمــت بالســويد 
ــة يف  ــتعراض دور الهيئ ــدوة اس ــذه الن ــالل ه ــّم خ ــاب وت ــة واإلره ــوان الصحاف ــت عن ــاي تح ــهر م ــالل ش خ
التجربــة التونســية لتغطيــة العمليــات اإلرهابيــة ومــا توصلــت اليــه فيــام يخــص تكويــن اإلعالميــني و التعاطــي 

اإلعالمــي مــع األحــداث االرهابيــة.
املشاركة يف امللتقى الدويل للشبكة الفرنكفونية بالكوت ديفوار	 

 مشــاركة وفــد مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي  يف امللتقــى الــدويل للشــبكة 
الفرنكوفونيــة لهيئــات التعديــل الســمعي البــرصي الــذي تــم تنظيمــه بالكــوت ديفــوار تحــت »عنــوان امللكيــة 

ــة«, ــل الســمعي البــرصي يف ظــّل التحــوالت الرّقمي ــة والتعدي الفكريّ
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املشــاركة يف اللجنــة املديــرة لرنامــج مجلــس أوروبــا واإلتحــاد األورويب حــول دعــم الحوكمــة 	 
ببلجيــكا الدميوقراطيــة 

ــة ااملديــرة لرنامــج  ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي يف اإلجتــامع الثالــث للجن ــة العلي مشــاركة الهيئ
ــذي عقــد  ــة بــدول جنــوب املتوســط ال ــا واإلتحــاد األورويب حــول دعــم الحوكمــة الدميوقراطي مجلــس أوروب

ــر 2017. ــوم 16 أكتوب بروكســيل ي
املشاركة يف الندوة الخامسة لرؤساء الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل السمعي والبرصي	 

مشــاركة وفــد مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي يف فعاليــات النــدوة الخامســة لرؤســاء 
الشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات التعديــل الســمعي والبــرصي، والتــي نظمــت بجنيــف مــن 14 إىل 16 أكتوبــر 
2017 وقــد تــم خــالل هــذه النــدوة انتخــاب الهيئــة ملنصــب نائــب رئيــس هــذه الشــبكة كــام تــم تنصيــب 

.REFRAM يف منصــب رئيــس الشــبكة OFCOM الهيئــة الســويرسية
حضــور وفــد الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي يف فعاليــات النــدوة األفريقيــة حــول »حامية 
الطفولــة والربيــة يف وســائل اإلعــالم التــي نظّمــت بالربــاط خــالل شــهر نوفمــر 2017 يف إطــار تنفيــذ خارطــة 

الطريــق لشــبكة الهيئــات األفريقيــة للتعديــل واإلتصــال.

تنظيم الندوات الدولية:  .2
ندوة دولية حول » صورة النساء وموقعهن يف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية«• 
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نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي باالشــراك مــع املجلــس األعــى لإلتصــال الســمعي 
ــوع  ــول موض ــة ح ــدوة دوليّ ــا، ن ــس أوروب ــن مجل ــم م ــكا(، وبدع ــل )بلجي ــة ولونيا-بروكس ــرصي لفدرالي والب

»صــورة النســاء وموقعهــن يف وســائل اإلعــالم الســمعي والبــرصي« وذلــك يومــي 7 و8 ديســمر2017.
   وقــد أتاحــت هــذه النــدوة الفرصــة للمؤسســتني لتقديــم نتائــج دراســتيهام حــول »موقــع وصــورة النســاء يف 
األعــامل الدراميــة التلفزيــة« يف كل مــن تونــس وفدراليــة ولونيــا- بروكســل. وقــد تــم اتبــاع نفــس املنهجيــة 

العلميــة يف كلتــا الدراســتني. 
ــات  ــات وبيان ــرصي معطي ــتقلة لإلتصــال الســمعي والب ــا املس ــة العلي ــه الهيئ ــذي أنجزت ــر ال   وتضمــن التقري
وجملــة مــن املــؤرشات التــي تضبــط امللمــح العــام لصــورة النســاء يف اإلنتــاج الدرامــي التلفــزي التونــي، مــن 
خــالل دراســة شــملت خمــس مسلســالت تلفزيونيــة تونســية عرضــت خــالل شــهر رمضــان يف أربــع قنــوات 

تلفزيــة تونســية.
  وقــد تناولــت هــذه الدراســة صــورة ومتثــالت النســاء يف األعــامل الدراميــة التونســية مــن خــالل مقاربــة كميــة 
ملجموعــة مــن املتغــرات املتصلــة بــاألدوار املوكلــة للمــرأة يف اإلنتــاج الدرامــي دون الخــوض يف أحــكام أخالقيــة 

أو مــس مــن حريــة الفــن واإلبــداع.
ــدين  ــع امل ــيل املجتم ــني وممث ــيناريو واإلعالمي ــاب الس ــني وكت ــني واملخرج ــال للمنتج ــدوة املج ــحت الن وفس
ملناقشــة هــذه املســائل األساســية املتعلقــة بآليــات   تطــور املجتمــع، كــام كانــت فضــاء للتحــاور بــني هيئــات 

ــا مــن الواقــع املرصــود يف وســائل اإلعــالم.  ــة، انطالق ــدان مختلف ــة مــن بل تعديلي

PHOTOS

مالحظة : وضع صور من كل الجلسات وليس الجلسة االفتتاحية فقط 
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PHOTOS

صور من فعاليات الندوة الدولية
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ندوة دولية حول "وسائل اإلعالم السمعي البرصي واإلنتخابات، يف ضوء التحول الرقمي"• 

PHOTOS

يف إطــار تعزيــز دور وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة يف دعــم املســار اإلنتخــايب يف تونــس، شــاركت الهيئــة 
ــوع  ــول موض ــة ح ــدوة دولي ــاي 2017 يف ن ــي 23 و24 م ــرصي يوم ــمعي والب ــال الس ــتقلة لإلتص ــا املس العلي
" وســائل اإلعــالم الســمعي البــرصي واإلنتخابــات، يف ضــوء التحــول الرقمــي " نظمتهــا شــبكة الهيئــات 

."RECEF" الفرنكوفونيــة لالنتخابــات

وأتاحــت هــذه النــدوة للمشــاركني يف فعالياتهــا مــن الخــراء يف مجــال اإلعــالم والتعديــل الســمعي والبــرصي 
ومجــال اإلنتخابــات مــن تونــس ومــن عــدة دول أوروبيــة وإفريقيــة فرصــة لتعزيــز آليــات العمــل التعديــيل 
ــة مالمئتهــا لواقــع  ــة التــي يشــهدها العــامل وكيفيّ ودعــم املشــهد اإلعالمــي، مبــا يتــامىش مــع التحــوالت الرقميّ
ــة  ــات املنظم ــالم والهيئ ــة لالع ــات التعديلي ــني الهيئ ــيق ب ــاون والتنس ــف التع ــه وتكثي ــات ومتطلبات االنتخاب

ــات. لالنتخاب
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العالقة مع مختلف مؤسسات الدولة:  .3
تكثيف التنسيق والتعاون بني الهيئة ووزارة تكنولوجيات االتصال وهيئة االتصاالت	 

التقــى وفــد مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي برئاســة الســيد النــوري اللجمــي بتاريــخ 
ــب  ــيد حبي ــي والس ــاد الرقم ــال واالقتص ــات االتص ــر تكنولوجي ــروف وزي ــور مع ــيد أن ــوان 2017، بالس 21 ج

الدبــايب كاتــب الدولــة والســيد الصــادق التومــي رئيــس الديــوان.
ومتحــور اللقــاء حــول تكثيــف التنســيق بــني الهيئــة والــوزارة وتيســر نفاذهــا للمعطيــات ذات العالقــة مبجــال 

اختصاصها.
ــة  ــآت االعالمي ــد املنش ــر رص ــرك لتيس ــاون املش ــبل التع ــة وس ــات البلدي ــوع االنتخاب ــاول موض ــم تن ــام ت ك

ــة . الجهوي
ــا مــع توجــه الهيئــة نحــو إنجــاز تقريــر وطنــي حــول تأثــر  ــه أبــدى الســيد أنــور معــروف تجاوب مــن جانب

ــرصي. ــة يف مســتقبل املشــهد الســمعي والب ــات الحديث تطــور التكنولوجي
ويذكــر أن لقــاء ســابقا انعقــد بتاريــخ 20 جــوان 2017، جمــع ممثلــني عــن مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة 
ــات  ــادل املعلومــات واملعطي ــة لالتصــاالت يهــدف إىل تب ــة الوطني ــس الهيئ لالتصــال الســمعي والبــرصي برئي
خاصــة يف املجــاالت املشــركة. كــام تنــاول اللقــاء موضــوع االرســاليات القصــرة يف القنــوات االذاعيــة والتلفزيــة 

التونســية عــى ضــوء القوانــني الجــاري بهــا العمــل وســبل تأطرهــا وتطويرهــا.

4.  العالقة مع الرشكاء من منظامت املجتمع املدين 
لقاء تنسيقي بني الهيئة والنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني• 

إســتقبل مجلــس الهيئــة العليــا املمســتلقة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتاريــخ 7 جويليــة 2017 مبقــر الهيئــة، 
ــوري  ــي البغ ــيد ناج ــة الس ــيني برئاس ــني التونس ــة للصحفي ــة الوطني ــذي للنقاب ــب التنفي ــن املكت ــني ع ممثل
ــدة  ــة وع ــن املؤسســات الســمعية والبرصي ــدد م ــة ع ــق بوضعي ــع تتعل ــن املواضي ــة م للتباحــث حــول جمل

ــق بقطــاع االعــالم. ــع اخــرى تتعل مواضي
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صور من لقاء جمع الهيئة مع منظامت املجتمع املدين
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ورشة عمل لكتابة وثيقة توجيهية حول التناول اإلعالمي لقضايا املرأة	 
نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتاريــخ 31 مــارس 2017، ورشــة كتابــة وثيقــة 
ــز  ــس ومرك ــة اليونيســكو بتون ــع منظم ــاون م ــاء، بالتع ــا النس ــع قضاي ــي م ــة حــول التعاطــي االعالم مرجعي
املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث )كوثــر( والنقابــة الوطنيــني للصحفيــني التونســيني وذلــك بحضــور عــدد من 

املختصــني والصحفيــني مــن مؤسســات ســمعية وبرصيــة وممثلــني عــن منظــامت املجتمــع املــدين .
وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار متابعــة مســار انجــاز الوثيقــة املرجعيــة حــول التعاطــي االعالمــي للمواضيــع 
املتعلقــة بالنســاء التــي انطلــق العمــل عليهــا منــذ الورشــة األوىل بتاريــخ 28 أكتوبــر 2016 والتــي تهــدف اىل 
ــا النســاء ودعــم حضــور النســاء يف وســائل االعــالم الســمعية  االرتقــاء بنوعيــة التعاطــي االعالمــي مــع قضاي

والبرصيــة والقطــع مــع الصــورة النمطيــة للمــرأة.
ــة الســابقة وعــرض ملســودة مــرشوع الوثيقــة التــي  وقــد تــم خــالل هــذه الورشــة تقديــم مخرجــات الورش
أنجزهــا فريــق ثــان مــن املشــاركني، كــام تــم التباحــث حــول مزيــد تدقيــق صياغــة الوثيقــة والنقــاش حــول 

كيفيــة تفعيلهــا.

جانب من فعاليات ورشة العمل
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وقد تم نرش النسخة قبل النهائية للوثيقة التوجيهية حول التناول اإلعالمي لقضايا املرأة عى موقع الهيئة ملزيد 
االستشارة املوسعة وذلك بعد ان توىل فريق ثاين دمج املالحظات املستقاة من الورشة سالفة الذكر والصياغة 

النهائية للوثيقة.
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جائزة ألفضل برنامج إذاعي حول موضوع االتجار باألشخاص	 

نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص واملنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة 
لألمــم املتحــدة مكتــب تونــس حفــل تســليم جائــزة أفضــل عمــل إذاعــي، يف املســابقة املتعلقــة بإنجــاز حصــة 
ــن  ــالن ع ــة 2017 اإلع ــخ 28 جويلي ــم بتاري ــخاص وت ــار باألش ــا االتج ــاري موضوعه ــع إخب ــة ذات طاب إذاعي
الفائــز يف مســابقة أفضــل عمــل إذاعــي يتنــاول ظاهــرة االتجــار باألشــخاص ومكافحتهــا وهــو الصحفــي مالــك 

الخالــدي عــن إذاعــة شــمس أف.أم.

ــرصي  ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــا الهيئ ــي نظمته ــابقة، الت ــذه املس ــارك يف ه ــد ش وكان ق
بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص واملنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة لألمــم املتحــدة 
)مكتــب تونــس(، خمســة صحفيــني قدمــوا حصصــا إذاعيــة إخباريــة حــول موضــوع املســابقة بثــت يف الفــرة 
الفاصلــة بــني 24 و27 جويليــة 2017 وهــم تــر النعيمــي مــن إذاعــة الشــباب وفاتــن الصالحــي مــن اإلذاعــة 
الثقافيــة وكريــم بــن عمــر مــن إذاعــة تونــس الدوليــة ومالــك الخالــدي مــن إذاعــة شــمس أف.أم. وإقبــال 
الطالبــي مــن إذاعــة أمــل الجمعياتيــة، علــام وان لجنــة مــن األســاتذة الجامعيــني وخــراء يف االعــالم أرشفــت 

عــى تقييــم الرامــج املشــاركة.
ــت  ــد انتظم ــة، وق ــدورات الحق ــا ب ــار تعزيزه ــس يف انتظ ــا يف تون ــن نوعه ــابقة األوىل م ــذه املس ــر ه  وتعت

ــنة. ــن كل س ــة م ــخ 30 جويلي ــق لتاري ــخاص املواف ــار باألش ــة االتج ــي ملكافح ــوم العامل ــبة الي مبناس

تكريم الصحفي الفائز بجائزة أفضل برنامج إذاعي حول اإلتجار باألشخاص
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جدول أنشطة الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي خالل سنة 2017
الرشكاءاملكانالتاريخاملوضوعالنشاط

ورشة عمل

»مستقبل الهيئات املستقلة يف واقع سيايس متغري«
املحاور:

ضامنات استقاللية الهيئات: من خالل أنظمتها، ماليتها وإدارتها.  -
مهام الهيئات املستقلة: املراقبة، التعديل، اإلستشارة، تسليط   -

العقوبات...
طريقة اختيار وتعيني وتجديد أعضاء الهيئات املستقلة:   -

الرتشحات الحرة، الرتشحات عر مقرتحات الهياكل املهنية أو املجتمع املدين 
...

النظام األسايس ألعوان هذه الهيئات: نظام الوظيفة العمومية،   -
أو أعوان املؤسسات العمومية أو أنظمة خاصة، التعاقد...

الترصف املايل للهيئات املستقلة: نظام املحاسبة العمومية، أو   -
الترصف التجاري، رقابة مسبقة، رقابة الحقة لدائرة املحاسبات ... 

الثالثاء 31 جانفي 2017

الثالثاء 31 جانفي 
2017

نزل قولدن 
توليب-املشتل

أعضاء تنسيقية 
الهيئات املستقلة

نزل املشتل17 فيفري 2017القواعد السلوكية لإلشهارورشة عمل

ندوة

»اإلعالم السمعي والبرصي الجهوي يف تونس: الصعوبات والرهانات«
الهدف من الندوة تشخيص الواقع اإلعالمي الجهوي السمعي والبرصي مبا 

يف ذلك الصعوبات التي يشهدها خاصة عىل مستوى التمويل واإلرسال.
وتم التطرق خاللها إىل مواضيع تتعلق بضامن استقاللية املؤسسات 

اإلعالمية وكيفية إرساء أساسيات الصحافة املحلية.

الجمعة 24 
فيفري 2017

نزل »سيفاكس« 
بصفاقس

دورة 
تكوينية 
لفائدة 

صحافيي 
اإلذاعات 
الجمعياتية

صحافة القرب
أيام 23 و24 و25 

فيفري 2017
مقر إذاعة 

صفاقس
مؤسسة اإلذاعة 

التونسية

ندوة

»الهيئات التعديلية لوسائل اإلعالم، دعامة أساسية للمسار الدميقراطي«
وتندرج يف إطار مشاركة الهيئة يف فعاليات معرض تونس الدويل للكتاب يف 

دورته 33.

الثالثاء 28 مارس 
2017 بداية من 
الساعة الربعة 

بعد  الزوال

قاعة املؤمترات 
بالطابق األول 

من قرص املعارض 
بالكرم

أنشطة  الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي سنة 2017
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جدول أنشطة الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي خالل سنة 2017
الرشكاءاملكانالتاريخاملوضوعالنشاط

ورشة عمل
كتابة وثيقة توجيهية حول التناول اإلعالمي لقضايا 

املرأة
الجمعة 31 مارس 

2017

نزل املشتل 
بتونس 
العاصمة

-النقابة الوطنية للصحفيني 
التونسيني

-مركز املرأة العربية للتدريب 
والبحوث )كوثر(

-منظمة األمم املتحدة للربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(

دورة تكوينية لفائدة 
صحافيي اإلذاعات 
الجمعياتية )الدورة 

الثانية(

»دور عامل القرب يف رسم الشبكات الرامجية 
باإلذاعات الجهوية«

5 و6 و7 أفريل  
2017

مقر إذاعة 
قفصة

مؤسسة اإلذاعة التونسية

دورة تكوينية لفائدة 
صحافيي اإلذاعات 
الجمعياتية )الدورة 

الثالثة(

»التناول اإلعالمي للمواضيع الجنسية«
األربعاء 19 
أفريل 2017

نزل املشتل 
بتونس 
العاصمة

الجمعية التونسية للطب 
الجنيس

ورشة تدريبية لفائدة 
الصحفيني

»القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 املتعلق مبنع 
االتجار باألشخاص ومكافحته«

الخميس 25 ماي 
2017

نزل قولدن 
توليب-املشتل 

بالعاصمة
املنظمة الدولية للهجرة

سهرة رمضانية

األعامل التلفزية خالل شهر رمضان )تقديم تقارير 
مرصد الهيئة حول اإلنتاج الدرامي للقنوات التلفزية 

التونسية خالل شهر رمضان وتناول مواضيع منها صورة 
الطفل وصورة املرأة ومشاهد العنف واللغة املوظفة 

واإلشهار ونسب املشاهدة(

األربعاء 21 جوان 
2017

نزل نوفوتال 
بالعاصمة

ندوة
مستقبل الهيئات الدستورية والحريات يف تونس من 

خالل املبادرات الترشيعية
الثالثاء 18 جويلية 

2017

نزل قولدن 
توليب- املشتل 

بالعاصمة

النقابة الوطنية للصحفيني 
التونسيني ومنظامت من 

املجتمع املدين
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حفل تسليم جائزة 
أفضل عمل إذاعي، يف 

املسابقة املتعلقة بإنجاز 
حصة إذاعية ذات 

طابع إخباري موضوعها 
اإلتجار باألشخاص

جائزة ألفضل برنامج إذاعي حول موضوع اإلتجار 
باألشخاص

28 جويلية 2017
نزل نوفوتال 

- تونس 
العاصمة

-الهيئة الوطنية ملكافحة 
االتجار باألشخاص

-املنظمة الدولية للهجرة 
التابعة لألمم املتحدة 

)مكتب تونس(

لقاء تشاوري
قواعد الحملة إلنتخابية يف وسائل اإلعالم السمعي 

والبرصي
الجمعة 11 أوت 

2017

نزل نوفوتال 
بتونس 
العاصمة

الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات

ندوة صحفية

مرشوع القانون املتعلق بحرية اإلتصال السمعي 
البرصي

ملف استقاللية اإلعالم العمومي،
الشفافية املالية للمنشآت اإلعالمية السمعية البرصية

ملف القنوات التي تبث خارج إطار القانون

الجمعة 03 
نوفمر    2017 
)العارشة صباحا(

نزل أفريكا 
بالعاصمة

اللقاء
مرشوع القانون املتعلق بحرية اإلتصال السمعي 

البرصي
االثنني 20 نوفمر 

2017

نزل كنكورد 
 )Concorde(

بضفاف 
البحرية بتونس 

العاصمة.

ندوة دولّية
»صورة النساء وموقعهن يف وسائل اإلعالم السمعي 

والبرصي« يومي

الخميس 7 
والجمعة 8 
ديسمر2017

نزل غولدن 
توليب- 

املشتل بتونس 
العاصمة

-املجلس األعىل لالتصال 
السمعي والبرصي لفدرالية 

ولونيا-بروكسل )بلجيكا(
- مجلس أوروبا
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الباب الخامس: املضامني اإلعالمية وقرارات الهيئة  .V

أصــدرت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي خــالل ســنة 2017 عــددا هامــا مــن القــرارات 
ــذه  ــني ه ــن ب ــة وم ــد املهني ــرم القواع ــط تح ــع ضواب ــس ووض ــي يف تون ــهد اإلعالم ــل املش ــل تعدي ــن أج م

ــر:  ــرارات نذك الق

ــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة »نجمــة أف. أم« مبقتــى •  ــاة نســمة عــى ت إيقــاف بــث برامــج قن
إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة، ملخالفــة املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 
نوفمــر 2011 ومخالفــة لكــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة 
خاصــة واتفاقيــة اإلجــازة املرمــة بــني إذاعــة نجمــة أف. أم والهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي 
والبــرصي، مــن خــالل وضــع الــرددات املســندة لهــا إلســتغاللها يف بــث املضامــني الســمعية عــى ذمــة 

قنــاة نســمة لبــث مضامينهــا البرصيــة.

ــة أف. أم«. وأيضــا •  ــة »كرام ــرددات األف. أم املخصصــة إلذاع ــاة نســمة عــى ت ــج قن ــث برام ــاف ب إيق
إيقــاف بــث برامــج قنــاة »نســمة« عــى تــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة ‹‹صــوت املناجــم«. اضافــة 
إىل إيقــاف بــث برامــج قنــاة »نســمة« عــى تــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة »دريــم أف أم«. وأيضــا 
إيقــاف بــث برامــج قنــاة »نســمة« عــى تــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة »أوليــس أف أم«. وإيقــاف 
ــاة نســمة عــى تــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة »أوكســيجني أف أم« وإيقــاف بــث  بــث برامــج قن

برامــج قنــاة »نســمة« عــى تــرددات األف. أم املخصصــة إلذاعــة »القرصيــن أف.أم«.

وقــد جــاءت هــذه القــرارات نتيجــة اتفــاق بــني القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« وبعــض القنــوات االذاعيــة 
عــى املســتوى الجهــوي يقــي ببــث برامــج نســمة عــى أمــواج األثــر لهــذه اإلذاعــات يف أوقــات الــذروة وهــو 
مــا اعترتــه الهيئــة نوعــا مــن الركيــز اإلعالمــي لفائــدة نســمة يتعــارض مــع مبــدأ تعدديــة الخطــاب اإلعالمــي 

وخصوصياته.

كــام أصــدرت الهيئــة قــرارا يف 17 مــاي يتعلــق بإيقــاف إعــادة بــث حلقــة برنامــج »مــا يــدوم حــال« الواقــع 
بثّــه بتاريــخ 29 أفريــل 2017 عــى قنــاة »أم تونيزيــا«. وســحب جميــع املقاطــع املســجلة موضــوع املخالفــة 
ــات  ــع صفح ــن جمي ــا« وم ــاة »أم تونيزي ــمي لقن ــروين الرس ــع اإللك ــن املوق ــورة م ــة املذك ــة بالحلق املتعلق
ــات مــن شــأنها الكشــف عــن هويــة الطفلــة التــي  التواصــل اإلجتامعــي التابعــة لهــا، ملــا تضمنــه مــن معطي
تعرضــت لالغتصــاب مــن قبــل والدهــا. وبالتــايل تعريضهــا للوصــم اإلجتامعــي األمــر الــذي مــن شــأنه املــس 

مــن مصلحتهــا الفضــى.
ويف 29 مــاي قامــت الهيئــة بتخطئــة قناة حنبعــــل يف شخـــص ممثلــــها القانــــوين مببلــغ قدره عرشون ألـــــف 
دينــــــــار )20.000 د(، وإيقــاف إعــادة بــث الجــزء مــن حلقــة برنامــج »املســامح كريــم« موضــوع املخالفــة 
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الواقــع بثّهــا بتاريــخ 30 مــارس 2017 عــى قنــاة »حنبعــل«. وســحب الجــزء املذكــور مــن املوقــع اإللكــروين 
ــا، اســتنادا إىل أن مــا ورد يف حلقــة  ــع صفحــات التواصــل اإلجتامعــي التابعــة له ــاة ومــن جمي الرســمي للقن
ــا ألحــد ضوابــط  ــة، ميثــل خرق ــن مــس بحقــوق الطفول ــوم 30 مــارس 2017 م ــم‹‹ لي برنامــج ‹‹املســامح كري
مامرســة حريــة اإلتصــال الســمعي والبــرصي وهــو حاميــة الطفولــة املنصــوص عليــه بالفصــل 5 مــن املرســوم 

عــدد 116 لســنة 2011 نظــرا للكشــف عــن هويــة والديــه وهــو مــا ميّكــن مــن التعــرف عليــه.
ويف يــوم 07 نوفمــر أصــدرت الهيئــة قــرارا بإيقــاف برنامــج »عــن قــرب« الــذي يتــم بثــه عــى قنــاة »الجنوبية« 
ملــدة 15 عــرش يومــا وســحب جميــع املقاطــع املســجلة موضــوع املخالفــة املتعلقــة بالحلقــة التــي تــم بثهــا 
بتاريــخ 28 جــوان 2017 مــن املوقــع اإللكــروين الرســمي لقنــاة »الجنوبيــة«. ومــن جميــع صفحــات التواصــل 
اإلجتامعــي التابعــة لهــا ملــا تضمنــه مــن مــس بالحيــاة الخاصــة للشــايك وســمعته وســمعة محلّــه إىل جانــب 
ــه  ــر نفســه عــى أن ــم شــخص كان ضمــن فريــق التصوي ــة مــن خــالل تقدي ــة الصحفي ــات املهن خــرق أخالقي

عــون مراقبــة إقتصاديــة.

 »Face à face« وأصــدرت الهيئــة يف 28 ديســمر 2017 قــرارا بإيقــاف بــث الومضــة اإلعالنيــة لحلقــة برنامــج
»وجهــا لوجــه«. وعــدم إعــادة بــث مــا تضمنتــه مــن خطــاب تحريــض عــى الكراهية وتكفــر ودعــوات رصيحة 
للقتــل وســحبها مــن املوقــع اإللكــروين لقنــاة »تونســنا« ومــن جميــع املواقــع اإلجتامعيــة التابعــة لهــا، نظــرا ملا 
تضمنتــه مــن خطــاب كراهيــة وتكفــر ودعــوات رصيحــة للقتــل يف مخالفــة رصيحــة للفصــل 06 مــن دســتور 

ــية. الجمهورية التونس

جدول مخالفات منشآت االعالم السمعي والبرصي والقرارات املتخذة بشأنها خالل سنة 2017 
أنظر املالحق: الصفحة عدد 105
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الباب السادس: الشؤون القانونية واملكلف بالنفاذ إىل املعلومة  .VI
الشؤون القانونية والنزاعات  .1

تتــوىل مصلحــة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات بالهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي متابعــة 
امللفــات املتعلقــة مبؤسســات اإلتصــال الســمعي والبــرصي وإعــداد التقاريــر بخصــوص الوضعيــات القانونيــة 

للقنــوات التلفزيــة الخاصــة والقنــوات اإلذاعيــة الخاصــة والقنــوات اإلذاعيــة الجمعياتيــة. 
ويف إطــار متابعــة النزاعــات وامللفــات التــي تكــون فيهــا الهيئــة طرفــا أو التــي يخــول لهــا املرســوم عــدد 116 
ــة ذات النظــر عــى  لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 التعهــد بهــا او احالتهــا عــى الجهــات القضائي
ــة  ــؤون القانوني ــة الش ــوم مصلح ــنة 2011، تق ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــني 40 و41 م ــكام الفصل ــى اح معن
والنزاعــات بصياغــة الشــكايات واحالتهــا ومتثيــل الهيئــة امــام مختلــف الســلط خــالل مختلــف مراحــل البحــث 
املتعلقــة بهــا، كــام تتعهــد مصلحــة الشــؤون القانونيــة بإعــداد امللفــات واملؤيــدات املتعلقــة بالقضايــا اإلداريــة 
والقضايــا العدليــة املدنيــة أو الجزائيــة التــي يتــم تكليــف املحامــني بهــا و متابعــة مآلهــا يف مختلــف أطــوار 

التقــايض وصــوال اىل التنفيــذ،
ــة  ــل الجمهوري ــث دون إجــازة اىل وكي ــوات تب ــة لقن ــث الراجع ــة محــارض حجــز معــدات الب ــة اىل احال اضاف
ــا  ــا تطبيق ــة مآله ــنة 2011 ومتابع ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــل 32 م ــكام الفص ــا ألح ــا تطبيق ــة مآله ومتابع
ــتها  ــوم بدراس ــي تق ــكايات الت ــى الش ــام تتلق ــنة 2011.ك ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــل 32 م ــكام الفص ألح

ــأنها. ــة يف ش ــراءات الالزم ــاذ االج ــا واتخ ومتابعته
وقــد أحالــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي خــالل ســنة 2017 عــدد 03 شــكايات عــى 

النيابــة العموميــة كــام يــيل:
-  احالــة شــكاية ضــد قنــاة الحــوار التونــي بخصــوص برنامــج األلعــاب »دليلــك ملــك« بنــاء عــى شــكايات 

ملترريــن وردت عــى الهيئــة يف الغــرض.
ــع الســاتيل لألخبــار دون الحصــول عــى إجــاز ة مــن  -  احالــة ملــف شــاحنة اجنبيــة تســتغل خدمــة التجمي

الهيئــة. 
-  احالــة محــر حجــز معــدات البــث الراجعــة إلذاعــة »القــرآن الكريــم« ملامرســتها نشــاطات بــث دون إجــازة 

اىل وكيــل الجمهوريــة تطبيقــا ألحــكام الفصــل 32 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011. 
كــام متــت احالــة ملــف واحــد عــى مجلــس املنافســة بنــاء عــى شــكاية وردت عــى الهيئــة تطبيقــا ملقتضيــات 

الفصــل 41 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.
وقامــت الهيئــة برفــع قضيــة مدنيــة يف آداء مــال ضــد إحــدى مؤسســات اإلتصــال الســمعي والبــرصي لعــدم 

خالصهــا معلــوم اإلجــازة.
ومتابعة قضية جزائية ابتدائيا متعلقة مبحر حجز معدات البث الراجعة إلذاعة »القرآن الكريم«،

وخــالل الفــرة املمتــدة مــن 09 مــاي 2017 اىل 31 ديســمر 2017 تعهــدت مصلحــة الشــؤون القانونيــة بعــدد 
49 شــكاية وردت عليهــا بواســطة الفاكــس ومكتــب الضبــط املركــزي. 

ــد االلكــروين plainte@haica.tn خــالل الفــرة  ــا بواســطة الري كــام تعهــدت بعــدد 31 شــكاية وردت عليه
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ــمر 2017. ــبتمر 2017 اىل 31 ديس ــن 15 س ــدة م املمت
ويف إطــار متابعــة ملفــات مؤسســات اإلعــالم الســمعي والبــرصي تعهــدت مصلحــة الشــؤون القانونيــة خــالل 
ســنة 2017 بإعــداد املالحــق التعديليــة التفاقيــات احــداث واســتغالل القنــوات اإلذاعيــة الخاصــة التــي متــت 
توســعة مجــال بثهــا وهــي 05 إذاعــات : ابتســامة اف ام، راديومــاد، جوهــرة اف ام، اكســريس اف ام وإذاعــة 

نجمــة اف ام. 
وخــالل ســنة 2017 تــم ســحب إجــازات القنــوات اإلذاعيــة الخاصــة التالية: ســيفاكس، حريــة اف ام، الشــعانبي 

اف ام، كلمــة اف ام، واإلذاعــة الجمعياتيــة »كامبيــس اف ام«. 
ــة  ــة الجمعياتي ــوات اإلذاعي ــة والقن ــة الخاص ــة واإلذاعي ــوات التلفزي ــع القن ــه مراســالت لجمي ــم توجي ــام ت ك
ملطالبتهــا بتمكــني الهيئــة مــن القوائــم املاليــة لســنة 2016 وتحيــني ملفاتهــا املاليــة واالدالء مبداخيــل اإلشــهار 
واإلرســاليات القصــرة ومختلــف مصــادر التمويــل واملداخيــل األخــرى والقامئــة املحينــة للمســاهمني يف رأس 
مــال الرشكــة وكل اإلتفاقيــات املرمــة بــني املســاهمني أو الــرشكاء مهــام كان شــكلها أو موضوعهــا وذلــك تطبيقــا 

ملقتضيــات فصــول كــراس الــرشوط. 
 غــر انــه خــالل ســنة 2017، مل ميتثــل عــدد مــن القنــوات التلفزيــة واالذاعيــة الخاصــة وعــدد مــن االذاعــات 

الجمعياتيــة لطلــب الهيئــة، وتتــوزع القنــوات التلفزيــة واالذاعيــة عــى النحــو التــايل:
القنوات التلفزية الخاصة: حنبعل ونسمة وتلفزة يت يف والجنوبية. • 
القنــوات اإلذاعيــة الخاصــة: كرامــة أف أم، إذاعــة نجمــة، راديــو مســاكن، اوازيــس اف ام، كاب اف ام، • 

رصاحــة اف ام. إذاعــة الربــاط.
القنوات اإلذاعية الجمعياتية: الجريد أف أم وراديو 6 تونس.• 

النفاذ إىل املعلومة  .2
ــاذ  ــة يف مجــال النف ــادرت الهيئ ــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 ب ــات الفصــل 7 مــن القان ــال ملقتضي تفعي
إىل املعلومــة خــالل ســنة 2017 بإحــداث نافــذة باملوقــع اإللكــروين للهيئــة تحــت تســمية »فضــاء النفــاذ إىل 

املعلومــة« يتضمــن مــا يــيل:
- مقرر تعيني املكلف بالنفاذ إىل املعلومة.  

- النصوص القانونية املرجعية.
- املطبوعات املتعلقة بتقديم املطالب.

-  تقارير مراقب الحسابات.
كــام قامــت املكلفــة بالنفــاذ إىل املعلومــة باعــداد دليــل اجــراءات لفائــدة طالبــي النفــاذ إىل املعلومــة عــى 
ــة  ــن جمل ــة يتضم ــروين للهيئ ــع اإللك ــى املوق ــرشه ع ــم ن ــنة 2016 ت ــدد 22 لس ــايس ع ــون األس ــوء القان ض
ــة وصــور ومراحــل ايداعــه وبيــان الســتثناءات حــق  الــرشوط الواجــب توفرهــا يف مطلــب النفــاذ اىل املعلوم
النفــاذ إىل املعلومــة واملعاليــم املســتوجبة إضافــة إىل اآلجــال القانونيــة للــرد عــى املطالــب وكيفيــة الطعــن يف 

القــرارات الصــادرة بخصوصهــا. )ملحــق عــدد 5(.
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وقبــل دخــول القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ 
إىل املعلومــة حيــز النفــاذ، بــادرت الهيئــة تطبيقــا ملقتضيــات املرســوم عــدد 41 لســنة 2011 املــؤرخ يف 26 مــاي 
2011 املتعلــق بالنفــاذ إىل الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة ،كــام تــم تنقيحــه وإمتامــه باملرســوم عــدد 54 
لســنة 2011 املــؤرخ يف 11 جــوان 2011 اىل اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات تتمثــل النــرش التلقــايئ للعديــد مــن 
املعطيــات واملعلومــات عــى موقعهــا اإللكــروين: haica.tn  يتــم تحيينهــا بصفــة دوريــة وتتمثــل املعلومــات 

بصفــة عامــة فيــام يــيل:
- تركيبة الهيئة، مهامها، النصوص الترشيعية املنظمة لها والنصوص ذات الصلة 

- عنوان الهيئة وطرق التواصل معها
- انشطة الهيئة، ورشات العمل والدورات التكوينية التي تنظمها

ــة  ــالل بواب ــن خ ــب االستفســارات م ــئلة وطل ــم الشــكايات وطــرح األس ــاهد لتقدي - فضــاء للمســتمع واملش
ــروين. ــد اإللك ــل بالري تواص

- فضاء للمهنيني وفضاء للصحافة
- البالغات الرسمية

- تقارير الهيئة
- بيانات وقرارات الهيئة

- كراسات الرشوط املتعلقة بإحداث واستغالل القنوات اإلذاعية والتلفزية الخاصة والجمعياتية 
- قامئة القنوات واإلذاعات الخاصة والجمعياتية الحاصلة عى إجازات بث من الهيئة

- النفاذ إىل املكتبة السمعية والبرصية »ميدياتيك«
- روابط مفيدة.

- محرك بحث لتوجيه املتصفح إىل املعلومة املطلوبة مع روابط تحميل للوثائق القابلة للتحميل.
هــذا وتواصــل الهيئــة الســعي نحــو مزيــد اتاحــة املعلومــة مــن خــالل نــرش وتحيــني املعلومــات ووضعهــا عــى 
ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة عــى موقعهــا اإللكــروين والعمــل عــى نــرش بقيــة املعلومــات تطبيقــا ملقتضيــات 
الفصــول 6و7و8 مــن القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 املتعلــق بالحــق يف 

النفــاذ إىل املعلومــة.  
كــام تعهــدت الهيئــة نظــرا لعــدم تعيــني مكلــف بالنفــاذ إىل املعلومــة خــالل الفــرة املمتــدة بدايــة مــن 01 
ــب نفــاذ اىل املعلومــة معظمهــا مــن منظمــة »انــا  جويليــة 2016 إىل غايــة 31 ديســمر 2017 بعــدد 15 مطل

يقــظ«،
 10 مطالــب منهــا متّــت اإلجابــة عليهــا باملوافقــة مفصلــة كــام يــيل: 04 مطالــب موافقــة كليــة و06 مطالــب 
موافقــة جزئيــة عــى اعتبــار ان جــزءا مــن املعلومــات املطلوبــة تتعلــق مبعطيــات شــخصية وبحقــوق امللكيــة 

الفكريــة والقــدرة التنافســية للغــر،
 05 مطالب تّم رفضها ملساسها بالحياة الخاصة وباملعطيات الشخصية للغر.

وقــد تــم تعيــني مكلفــة بالنفــاذ عــى املعلومــة بدايــة مــن 08 مــاي 2017 وقــد تعهــدت إىل غايــة 31 ديســمر 
2017 بعــدد 04 مطالــب
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الباب السابع: الترصف اإلداري واملايل واملحاسبي  .VII
تقديم عام: مؤرشات حول ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2017  .1

عملــت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي خــالل ســنة 2017 عــى مواصلــة تركيــز مصالحهــا 
اإلداريــة مــن خــالل القيــام بـــ :

تدعيــم الهيئــة بإطــارات يف اختصاصــات مختلفــة وذلــك تطبيقــا لرنامــج املــوارد البرشيــة املصــادق عليه • 
مــن قبــل مجلــس الهيئــة بتاريــخ 26 مــاي 2016.

املصادقــة عــى أطــر مرجعيــة للتــرصف يف الشــؤون املاليــة واإلداريــة عــى غــرار ضبــط شــبكة األجــور • 
الوقتيــة ألعــوان الهيئــة

نظام إسناد املنحة اليومية للتنقل وإجراءات رصف منح الدعم لفائدة اإلذاعات الجمعياتية. • 
ــة مندمجــة •  ــاء منظوم ــن خــالل إقتن ــة م ــاص بالهيئ ــايت الخ ــج النظــام املعلوم ــز برنام ــرشوع يف تركي ال

ــك بدعــم مــن مكتــب برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  للتــرصف اإلداري واملــايل واملحاســبي )ERP( وذل
ــس. يف تون

و قد بلغت ميزانية الهيئة لسنة 2017 ثالثة مليون و 642 الف دينار موزعة كام ييل : 
العنوان األول : ثالثة مليون و ثالمثائة و إثنان و أربعون دينارا   -

العنوان الثاين : ثالمثائة ألف دينار.  -

الترصف اإلداري  .2
ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي و البــرصي خــالل ســنة 2017  ــة العلي ــن بالهيئ  عــرف عــدد األعــوان املبارشي
تطــورا ليبلــغ واحــد وســتون )61( عونــا مقابــل تســعة و أربعــون )49 ( خــالل ســنة 2016 وذلــك بعــد تعزيــز 
ــرام عقــود محــددة  ــة أو مــن خــالل إب ــداب عــر مناظــرات خارجي ــة بإطــارات ســواء عــن طريــق اإلنت الهيئ

املــدة. 
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و قد توزعت اإلنتدابات الخارجية التي تم القيام بها خالل سنة 2017 الخطط التالية:

عدد الرتشحات املقبولةالتعينيالخطة املطلوبة
01مصلحة املحاسبةمحاسب

01مصلحة الشؤون القانونيةمترصف أول يف الشؤون القانونية و النزاعات
01وحدة اإلعالميةمهندس أول يف االعالمية

03مجلس الهيئةمترصف مساعد
01مكتب الضبط املركزيمترصف مساعد

07 خططاملجموع

كــام قامــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي و البــرصي باللجــوء بصفــة اســتثنائية إىل آليــة التعاقــد 
مــن خــالل إجــراء محادثــة شــفاهية مــع لجنــة املناظــرة للمرشــحني املقرحــني مــن مكتــب التشــغيل و العمــل 
ــا  ــك طبق ــذ وذل ــير و التنفي ــوان التس ــدة يف أع ــات املتأك ــض الحاجي ــة بع ــك  لتغطي ــس و ذل ــتقل بتون املس

لبيانــات الجــدول التــايل :

العددالخطة
01عون استقبال

01عون خدمات ) تنظيف(
01عون خدمات ) سائق(

02عون إدارة

و يتــوزع األعــوان املبــارشون بالهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي خــالل ســنة2017 حســب 
املهــام املوكولــة إليهــم كــام يــيل: 

27 عونــاً يشــغلون خطــط خصوصيــة بصفــة مراقــب اإلتصــال الســمعي والبــرصي لتأمــني العمــل بوحــدة • 
لرصد  ا

04 أعوان يشغلون خطط فنية وذلك باملصلحة الفرعية لإلعالمية • 
25 عوناً يشغلون خطط إدارية • 
05 أعوان يشغلون خطط خدماتية  • 
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أما توزيع األعوان حسب الجنس فيتوزع عى النحو التايل: 
نسبة اإلناث : 56 % من مجموع األعوان   -
نسبة الذكور : 44 % من مجموع األعوان   -



تقرير نشاط الهيئة لسنة 942017

أمــا توزيــع األعــوان حســب األســالك خــالل ســنة 2017 فيــرز ارتفــاع نســبة اإلطــارات )72%( مقارنــة ببقيــة 
األســالك وذلــك نظــرا لطبيعــة مهــام الهيئــة التــي تقتــي التعويــل عــى مــوارد برشيــة مــن ذوي الكفــاءات 

واملســتوى التعليمــي العــايل.

كــام ســعت الهيئــة لتغطيــة حاجياتهــا مــن الخــرات إىل االســتعانة بخــراء وكفــاءات يف املجــاالت القانونيــة 
ــات بلــغ عددهــا )11 ( أحــد عــرش عقــدا خــالل ســنة  واملاليــة والتقنيــة وذلــك يف إطــار عقــود إســداء خدم

ــة : ــق باألعــامل التالي 2017   تتعل

إعداد تقرير حول حضور املرأة يف وسائل اإلعالم السمعي والبرصي• 
إعــداد بيبلوغرافيــا شــاملة خاصــة بالدراســات املتعلقــة بقضايــا املــرأة وبالتحديــد يف مجــال املســاواة بــني • 

الرجــل واملــرأة.
متابعة برنامج تركيز مركز البحوث حول اإلعالم واإلنتخابات  • 
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أمــا عــى مســتوى التكويــن فقــد تــم تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة أعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال 
الســمعي والبــرصي لتنميــة قدراتهــم يف اختصاصــات مرتبطــة مبجــال عملهــم شــملت املحــاور التاليــة: 

عدد املنتفعنيمقر الدورة التكوينية موضوع الدورة التكوينية 
04تونساألحكام املتعلقة بقانون املالية لسنة  2017

08إيطاليارصد وسائل اإلعالم
دورة تكوينية يف االتصال املؤسسايت عر شبكات التواصل 

االجتامعي
02إيطاليا

و قد توزعت الدورات التكوينية خالل سنة 2016 حسب اختصاصات األعوان كام ييل :
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الترصف املايل:  .3
موارد ونفقات ميزانية الهيئة:• 

ــة  ــنة 2017 يف منح ــالل س ــرصي خ ــمعي والب ــال الس ــتقلة لإلتص ــا املس ــة العلي ــة للهيئ ــوارد املالي ــت امل متثل
ــة ٬حيــث كان مجمــل هــذه املــوارد يف حــدود  ــات تعــاون ومــوارد ذاتي ــات يف إطــار اتفاقي ــة وهب ــن الدول م
7.918.167,763 دينــار ســنة 2017 مقابــل 6.720.914,856 دينــار ســنة 2016 موزعــة حســب طبيعــة املــوارد 

كــام يبينــه الجــدول التــايل:

20162017املوارد 
3.372.7003.642.000منحة الدولة 

فواضل ميزانيات سابقة ) ميزانية 
الترصف( 

2.083.427,9492.643.921,214

فواضل ميزانيات سابقة ) ميزانية 
التنمية( 

692.176,5251.027.077,245

328.666,825188.966,564هبات خارجية 
174.043,557338.442,740فواضل هبات خارجية 

69.90077.760موارد ذاتية )*(
7.918.167,763 د.ت6.720.914,856 د.تاملجموع 

معلــوم الرتخيــص يف اســتغالل محطــة أو أجهــزة تجميــع ســاتيل رقمــي قــرار مجلــس الهيئــة عــدد 5 الِمــؤرخ 
يف 21 أكتوبــر 2014  و فوائــد التوظــف البنــي لســنة 2015 

ــات  ــة ونفق ــة التنمي ــة التــرصف وميزاني ــني ميزاني ــات املرســمة ب ــد توزعــت هــذه املــوارد حســب النفق وق
ــات الجــدول املــوايل: ــا لبيان ــة غــري موزعــة طبق ــة  و مــوارد ذاتي ــات خارجي وهب

2017
5.985.921,214 د.تميزانية الترصف
1.327.077,245 د.تميزانية التنمية
527.409,304 د.تهبات خارجية

77.760 د.تموارد ذاتية غري موزعة 
7.918.167,763 د.تاملجموع



97

ــار خــالل ســنة 2017 فقــد توزعــت حســب  ــة التــرصف التــي بلغــت 5.985.921,214 دين وبخصــوص ميزاني
األقســام طبقــا لبيانــات الجــدول التــايل:

20162017القسم 
3.861.829,3984.420.007,688التأجر العمومي
771.385,0251.364.913,526نفقات التسير

198.000201.000التدخل العمومي
5.985.921,214 د.ت5.036.127,949 د.تاملجموع

ــت  ــد تعلق ــنة 2017 فق ــار س ــت 1.327.077,245 دين ــي بلغ ــة الت ــة التنمي ــامدات ميزاني ــبة العت ــا بالنس أم
ــة: ــج التالي ــاز الرام بإنج

20162017بيان الرامج
446.809.900698.310.620برامج اعالمية
189.299.377189.299.377اثاث و معدات
5.014,4575.014,457معدات اعالمية

37692.50337692.503معدات اتصال سمعي برصي
142.326,032143.326,032تجهيزات عامة

291.034,256254.434,256وسائل نقل
1.327.077,245 د.ت1.112.176,525 د.تاملجموع

وبخصــوص املــوارد املتأتيــة يف إطــار هبــات خارجيــة فقــد بلغــت 188.966,564  دينــار ســنة 2017 و ذلــك يف 
إطــار اتفاقيــات تعــاون خاصــة مــع كل مــن منظمــة املجتمــع املفتــوح و منظمــة اليونســكو

 

موضوع إتفاقية التعاونقيمة الهبة ) بالدينار التونيس(
املنظمة الدولية 

للفرنكفونية
القسط الثالث من اتفاقية التعاون180359.414

القسط الثاين من برنامج دعم اإلذاعات الجمعياتية8607.105منظمة اليونسكو
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تنفيذ ميزانية الهيئة ونسب االستهالك :• 

بلغــت النفقــات اإلجامليــة املنجــزة يف إطــار تنفيــذ ميزانيــة الهيئــة لســنة 2017 مبلغــاً قــدره  3.481.232,369 
دينــار مقابــل 2.627.267,773 ســنة 2016 أي بنســبة إرتفــاع تســاوي 32,5 %. و يبــني الجــدول املــوايل توزيــع 

نســب اإلســتهالك حســب مختلــف أبــواب الــرصف:

20162017

اإلعتامدات 
املفتوحة

النفقات
نسبة 

االستهالك 
اإلعتامدات 

املفتوحة
النفقات

نسبة 
االستهالك 

55%485.985.921,2143.305.697,869%5.036.127,9492.392.206,735العنوان األول

13%81.327.077,245175534,500%1.112.176,52585099,280العنوان الثاين

نفقات عىل 
هبات خارجية

502.710,382149.961,758%30527.409,304161.089,629%31

46%407.840.407,7633.642.321,998%6.651.014,8562.627.267,773املجموع
 

نفقات ميزانية الترصف:  	

بلغــت نفقــات ميزانيــة التــرصف 3.305.697,869 ســنة 2017 مقابــل 2.392.206,735 ســنة 2016 أي بنســبة 
إرتفــاع تســاوي 38 % توزعــت عــى النحــو التــايل:

20162017النفقات
1.575.821,7102.409.615,679التأجري العمومي
771.385,025858.780,190مصاريف التسيري
45000,00037302,000التدخل العمومي

2.392.206,7353.305.697,869املجموع
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نفقات ميزانية التنمية:  •

بلغت نفقات ميزانية التنمية مبلغاً قدره 175.534,500 سنة 2017 و شملت الرامج التالية  :

2017
نسبة االستهالك %    النفقاتاإلعتامدات املفتوحة

10%698.310,62073.219,500برامج إعالمية
0%189.299,377000.000أثاث و معدات مكتبية

0%5.014,457000.000معدات إعالمية
معدات و تجهيزات 
اتصال سمعي و برصي

37.692,503000.000%0

0%142.326,032000.000تجهيزات عامة
40%254.434,256102.315,000وسائل نقل
13%1.327.077,245175.534,500املجموع
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هــذا وتجــدر اإلشــارة أنــه اثنــاء مناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة لســنة 2018 وتبعــا إلدراج امليزانيــة املخصصــة 
للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي ضمــن امليزانيــة املخصصــة لــوزارة العالقــة مــع الهيئــات 
ــواب  ــس ن ــس مجل ــة رســالة مفتوحــة إىل رئي ــت الهيئ الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق االنســان، وجه
ــاره يشــكل  ــوزارة املذكــورة بإعتب ــة ال ــة ضمــن ميزاني ــة الهيئ ــا ادارج ميزاني ــا عــن رفضه الشــعب عــرت فيه
مســا مــن اســتقالليتها واكــد عــى رضورة تخصيــص بــاب خــاص بالهيئــات الدســتورية صلــب ميزانيــة الدولــة، 
ــن  ــني ع ــوة ممثل ــدم دع ــا بع ــوان ســنة 2018، وتنديده ــا بعن ــص يف ميزانيته ــا التقلي ــن رفضه ــام عــرت ع ك

ــا ــة املخصصــة له ــاش امليزاني ــاء نق ــواب الشــعب أثن ــس ن ــام مجل مجلســها أم

نسخة من الرسالة املفتوحة املوجهة لرئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 نوفمر 2017

الترصف املحاسبي:  .4

متتــّد الســنة املحاســبية للهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي البــرصي مــن1 جانفــي إىل 31 ديســمر مــن 
كل ســنة. وقــد تــم إعــداد القوائــم املاليــة لســنة 2017 مــن قبــل مكتــب مختــص مكلــف بشــؤون املحاســبة 
وتــم مراجعتهــا واملصادقــة عليهــا مــن قبــل مراقــب الحســابات الــذي تــم تعيينــه ملراقبــة حســابات الهيئــة 

لســنوات 2017٬2016 و2018 طبقــا للراتيــب الجــاري بهــا العمــل. 
وقــد بلغــت قيمــة املــوارد املخصصــة للتــرصف يف التســير )املتأتيــة مــن ميزانيــة الدولــة( خــالل ســنة 2017 

مبلــغ 3649,106 دينــارا مقســمة كاأليت:
رصيد منح استغالل بعنوان سنة 2017 مقدرة بـــ 3.216.712 دينار• 
رصيــد املــوارد املتأتيــة مــن مداخيــل معلــوم الرخيــص يف إســتغالل محطــة أو أجهــزة تجميــع ســاتيل • 

ــارا  ــي 2.835 دين رقم
حصص منح اإلستثامر املسجلة يف  إيرادات مببلغ 554, 333 دينار• 
رصيد األرباح العادية األخرى مببلغ 521, 10 دينار• 
رصيد إيرادات مالية صافية وتحويل األعباء 484, 85 دينار• 
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ــرادات اســتغالل،وفق مــا  ــوان إي ــة لســنة 2017 تحــت عن ــم املالي ــد وقــع تبويــب هــذه املــوارد يف القوائ وق
تقتضيــه املعايــر املحاســبية املعتمــدة .و قــد توزعــت نفقــات اإلســتغالل خــالل ســنتي 2016 و 2017، عــى 

النحــو املبــني بالجــدول املــوايل:

20162017البيان
مشرتيات مختلفة )مواد مكتبية و محروقات

173.701,000123.132,000و معاليم ماء و كهرباء، إلخ..(
)CNRPS 1.585.826,0002.446.376,000أعباء األعوان )أجور و أعباء اجتامعية

أعباء استغالل أخرى)أتعاب الوسطاء،أكرية، استقبال و 
تنقالت و خدمات بريدية و بنكية(

640.947,000568.859,000

مخصصات االستهالك
301.500,000333.555,000

2.701.974,0003.471.922,000املجموع

قــد ســجلت ميزانيــة ســنة 2017 فائضــا بقيمــة 828, 3316834 دينــار ا وقــع ترحيلــه إىل ســنة 2018 
الســتكامل رصفــه يف حــني ســجلت ميزانيــة ســنة 2016 فائضــا بقيمــة 3191547,060 دينــارا، و قــع ترحيلــه 
إىل ســنة 2017. وهــو مــا يفــر غيــاب نتيجــة محاســبية ايجابيــة عــىل مســتوى قامئــة النتائــج، حيــث أن 

ــة ــة أو تجاري ــة ال يكتــيس صبغــة ربحي نشــاط الهيئ

20172018البيان
2907700‚3342000000‚000منح استغالل بعنوان السنة الجارية

2394730‚3191547883‚060منح االستغالل املتأتية من السنة املاضية
)3191547‚060()3316834‚828(منح االستغالل املرحلة إىل السنة القادمة

3216712823ø2110883‚232املجموع

ــج،   ــة النتائ ــة، و قامئ ــن املوازن ــون م ــي تتك ــة الت ــم املالي ــر القوائ ــذا التقري ــدد 04 له ــق ع ــن امللح ويتضم
ــة  ــل لكيفي ــن كل التفاصي ــي تتضم ــة، الت ــم املالي ــول القوائ ــات ح ــة، و اإليضاح ــات النقدي ــدول التدفق وج

ــات. ــبي للمؤسس ــام املحاس ــه النظ ــا يقتضي ــق م ــة 2017 و ف ــب ورصف ميزاني تبوي
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التوصيات

لألرشــيف أهميــة كــرى يف حيــاة األفــراد واملؤسســات والــدول ملــا لــه مــن تأثــر مبــارش عــى كل املجــاالت 
ــة وغرهــا. ــة والثقافي ــة منهــا والعلمي ــاة اإلقتصادي الحي

ومــن املؤكــد أن للوثائــق االرشــيفية قيمــة ثابتــة يف مختلــف مراحلهــا اذ تكتــي هــذه الوثائــق قيمــة عمليــة 
وإداريــة يف مرحلــة أوىل ثــم بعــد فــرة معينــة تكتــي هــذه القيمــة بعــًدا تاريخيــا خاصــة يف عالقــة باملصالــح 

املنتجــة لهــا.
وألن االرشــيف يشــكل قيمــة إثباتيــة، فقــد عملــت كل القطاعــات عــى اعتــامده حتــى أصبــح ركيــزة أساســية 
للتســير والتــرصف، مــن خــالل اســتغالل الوثائــق واملســتندات الناتجــة عــن الراكــم ومقارنتهــا وتقييمهــا كيفيًّــا 

ــا يف ســبيل الوصــول للقــرارات األكــر مالءمــة. وكميًّ
ــكل مــا تقــوم بــه املصالــح اإلداريــة عــى اختــالف  فاألرشــيف بهــذا املعنــي ميكــن أن يكــون شــاهدا ينطــق ب

أنشــطتها، باعتبــار انــه ميكــن مــن رصــد منجزاتهــا ونجاحاتهــا وإخفاقاتهــا... 
واســتنادا لهــذه األهميــة وحرصــا منهــا عــى اســتثامر رصيدهــا طــوال الســنوات األوىل لعملهــا، انطلقــت الهيئــة 

يف عمليــة ارشــفة الوثائــق التــي تــم انشــاؤها أو التحصــل عليهــا يف إطــار قيامهــا بأنشــطتها. 
ــة ورغــم حداثــة تأسيســها الــذي مل يتجــاوز األربــع ســنوات، فإنهــا متلــك رصيــدا هامــا مــن الوثائــق  إن الهيئ
ــة  ــازة واملرفوض ــة لإلج ــة الحاصل ــة والتلفزي ــوات اإلذاعي ــة للقن ــات القانوني ــة وامللف ــق اإلداري ــة الوثائ خاص

ــا...  ــر وغره ــات والتقاري ــرارات والبيان والق
ــة  ــل اســتخدام تقني ــة مث ــم األرشــيف بطــرق حديث وهــو مــا يتطلــب رضورة إيجــاد الوســائل املالمئــة لتنظي
‹األرشــفة االلكرونيــة‹، مــع رضورة توفــر الظــروف املالمئــة للمحافظــة عليــه. إن حفــظ ارشــيف الهيئــة هــو 

حفــظ لذاكرتهــا ولجــزء مــن ذاكــرة تونــس وتاريخهــا.
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الخامتة

متكنــت الهيئــة العليــا لإلتصــال الســمعي والبــرصي خــالل العــام 2017 مــن مزيــد ترســيخ علويــة القانــون عــر 
رصــد جميــع املخالفــات التــي قامــت بهــا وســائل اإلعــالم، واتخــذت يف شــأنها اإلجــراءات الالزمــة. وتعتمــد 
منهجيــة عمــل الهيئــة عــى أســلوب مــرن ينطلــق بتنبيــه املؤسســة اإلعالميــة املخالفــة وصــوال إىل العقوبــات. 
ويعكــس هــذا التمــي اميــان الهيئــة بــرورة وجــود إعــالم هــادف ينشــط يف كنــف القانــون ويقــدم مضامــني 

تخــدم مصلحــة الوطــن وتبتعــد عــن مربعــات التوظيــف الســيايس. 
ــإن  ــة، ف ــة إىل أفضــل املامرســات املهني ــة املؤسســات اإلعالمي ــه بوصل ــيل عــر توجي ــدور التعدي ــب ال إىل جان
الهيئــة منفتحــة عــى تحديــات العــرص عــر تطويــر املوقــع اإللكــروين للهيئــة وتوفــر قســم يقــدم مــن خاللــه 
املواطنــون شــكايتهم حــول الخروقــات التــي وجدوهــا يف الرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة. وتعتــر هــذه البوابــة 

ــر التجربــة الدميقراطيــة يف القطــاع الســمعي والبــرصي. اإللكرونيــة دليــال عــى دور الهيئــة يف تجذي
إن املتابــع لنشــاط الهيئــة يالحــظ انفتاحهــا عــى محيطهــا املحــيل مــن خــالل عقــد عــدة نــدوات وورشــات 
عمــل بالرشاكــة مــع عــدد مــن منظــامت املجتمــع املــدين يف تونــس، اضافــة إىل انفتاحهــا عــى الخــارج عــر 

املشــاركة يف عــدة تظاهــرات دوليــة.
ــائل  ــوى الرس ــاء مبحت ــة وإىل اإلرتق ــن ناحي ــس م ــي يف تون ــهد اإلعالم ــل املش ــد تعدي ــة إىل مزي ــعى الهيئ تس
اإلعالميــة مــن ناحيــة أخــرى. دور كبــر ومســؤولية جســيمة تتطلــب كثــرا مــن الجهــد مــن أجــل دمقرطــة 
املشــهد اإلعالمــي. وألن الهيئــة عــى يقــني أن العنــرص البــرشي محــرك عمليــة تغيــر الواقــع اإلعالمــي نحــو 
ــدة الصحفيــني مــن أجــل مزيــد متكينهــم مــن أفضــل  األفضــل، فقــد قامــت بعقــد عــدة ورشــات عمــل لفائ

ــي. ــة للعمــل الصحف املامرســات املهني
ــاء طويــال وشــاقا لتأســيس اعــالم حــر ومســتقل، ولكــن بتوفــر اإلرادة فــإن كل الصعــاب   يبقــى طريــق البن
تتبخــر بالعزميــة والقوانــني الصارمــة التــي تضمــن مكاســب الثــورة التونســية التــي تؤســس إىل تونــس جديــدة 

املتعــددة مبؤسســات إعالميــة تســتجيب لتطلعــات الجمهــور.
ويف ظــل مــا تحقــق مــن مكاســب عــى مســتوى تعديــل املشــهد اإلعالمــي فــإن الهيئــة يف عمــل متواصــل مــن 
ــا  ــرأي العــام إىل زواي ــه ال ــة، وعــدم توجي أجــل تحصــني اإلعــالم مــن كل أشــكال التوظيــف لضــامن املصداقي
يحددهــا مــن يقفــون وراء املؤسســة اإلعالميــة. والغايــة مــن ذلــك املحافظــة عــى مكاســب الثــورة التونســية 

وتأســيس إعــالم وطنــي يشــكل بوصلــة تهتــدي بهــا األجيــال القادمــة مــن أجــل تعزيــز بنــاء الوطــن. 



املالحق
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مخالفات منشآت االعالم السمعي والبرصي والقرارات املتخذة بشأنها خالل سنة 2017
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تقرير نشاط الهيئة لسنة 1182017

رأي الهيئة يف مرشوع قانون يتعلق بزجر االعتداء عىل القوات املسلحة

20 نوفمر 2017

رأي الهيئة يف مرشوع قانون يتعلق بزجر اإلعتداء عىل القوات املسلحة

من رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
إىل عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب

املوضوع: رأي الهيئة يف مرشوع قانون يتعلق بزجر اإلعتداء عى القوات املسلحة )عدد 25/2015(.
أما بعد،

عمال بأحكام الفقرة 2 من النقطة 8 من الفصل عدد 148 من الدستور،
وبأحــكام الفصــل عــدد 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــر 2011 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي 

والبــرصي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي،
وبالفصول عدد 3 و4 و5 و6 من املرسوم عدد 116 املشار اليه أعاله،

وبعــد إطــالع مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالتّصــال الّســمعي والبــرصي عــى رشح أســباب مــرشوع القانــون املذكــور أعــاله 
ومقتضيــات فصولــه وبالخصــوص، الفصــول عــدد 1و4 و5 و6 و7 و8 و12منــه.

ــرأي  ــداء الٍ ــال إب ــة يف مج ــاص الهيئ ــال إختص ــن مج ــوده ضم ــض بن ــل يف بع ــون يدخ ــرشوع القان ــة أن م ــس الهيئ ــر مجل يعت
ــنة 2011. ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــدد 19 م ــل ع ــب الفص ــه صل ــوص علي املنص

ــه عــى الســيدات  ــر للتفضــل بإحالت ــه، إىل مجلســكم املوق ــة، اآليت بيان ــة رأي الهيئ ــة وقــرر إحال وحيــث إجتمــع مجلــس الهيئ
ــع العــام. ــة الترشي والســادة أعضــاء املجلــس وأعضــاء لجن

رأي الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
بخصوص مرشوع قانون يتعلق بزجر االعتداء عى القوات املسلحة )عدد 25/2015(

أوال من حيث اإلجراءات:
تعــّر الهيئــة عــن تحّفظهــا بشــأن عــدم طلــب رأيهــا بخصــوص مــرشوع هــذا القانــون و بالعديــد مــن املشــاريع املتضمنــة ألحــكام 

تدخــل يف مجــال اختصاصهــا خالفــا ملــا يقتضيــه القانــون فيــام يخــّص طلــب رأي الهيئــة.

من حيث األصل:

ــه الهيئــة  – بعــد إطّالعهــا عــى أحــكام الفصــول عــدد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و12 مــن مــرشوع القانــون املعنــي بهــذا الــرأي، تنبّ
إىل خطــورة هــذه األحــكام باعتبارهــا اعتمــدت مصطلحــات مســتحدثة مثــل مصطلــح “أرسار األمــن الوطنــي” ومصطلــح “تحقــر 
القــوات املســلّحة” وهــي مصطلحــات ليســت بالّدقــة الكافيــة مبــا يجعلهــا قابلــة للتأويــل ومهــددة للحقــوق والحريــات املكفولــة 

بالدســتور.
– تعتــر الهيئــة أن مــا ورد يف الفصلــني عــدد 7 و8 مــن مــرشوع القانــون يخالــف بصــورة رصيحــة ومبــارشة أحــكام الفقــرة الثانيــة 
مــن الفصــل عــدد 31 مــن الدســتور التــي تنــص عــى أنــه ال يجــوز مامرســة رقابــة مســبقة عــى حريــة الــرأي والفكــر والتعبــر 
واإلعــالم والنــرش، إذ تــم إخضــاع التغطيــة اإلعالميــة إىل الرخيــص املســبق صلــب الفصــل 7 يف إطــار صياغــة قانونيــة غــر دقيقــة 

وتــم ترتيــب عقوبــات ســالبة للحريــة عــن مخالفتهــا صلــب الفصــل 8.
ــوق  ــي الحق ــؤّدي إىل نف ــأنها أن ت ــن ش ــة وم ــر دقيق ــة غ ــدد 1 و4 و5 و6 و12 صياغ ــول ع ــة الفص ــة أن صياغ ــر الهيئ – تعت
الدســتورية املتضمنــة بالفصــول عــدد 21 و32 و37 حيــث أنّهــا تخــل بالحقــوق الفرديــة والعامــة للمواطنــني واملواطنــات وتحــول 

دون تكريــس الحــق يف اإلعــالم و منــع اإلعــالم مــن مواكبــة االجتامعــات والتظاهــرات الســلمية.
– تلفــت الهيئــة النظــر إىل أن وثيقــة رشح األســباب اســتندت إىل املواثيــق الدوليــة ومــن بينهــا وثيقــة املبــادئ األساســية لألمــم 
املتحــدة بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مبــا كان يفــرض أن تكــون أحــكام مــرشوع القانــون مســتلهمة منها ومســتوعبة 
ملضمونهــا وهــو مــا مل يتــم العمــل بــه خصوصــا فيــام يتعلــق مببــادئ أساســية وهــي: التناســب واملرشوعيــة واملســاءلة والــرورة.
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ــن  ــدد 49 م ــل ع ــكام الفص ــبوق ألح ــر مس ــاكا غ ــل انته ــابقا متث ــا س ــار اليه ــون املش ــكام مــرشوع القان ــة أن اح ــر الهيئ – تعت
ــة بهــذا الدســتور ومبامرســتها يحددهــا القانــون  ــات املضمون الدســتور التــي أوضحــت أن الضوابــط املتعلقــة بالحقــوق والحري
ــة  ــة بحامي ــات القضائي ــل الهيئ ــا وتتكّف ــط وموجباته ــني هــذه الضواب ــال مــن جوهرهــا مــع احــرام التناســب ب ولكــن مبــا ال ين

ــاك. ــن أي انته ــات م ــوق والحري الحق
– لــن تؤكــد الهيئــة عــى رضورة حاميــة قواتنــا الحاملــة للســالح مبختلــف تشــكيالتها واإلحاطــة بهــا وبعائالتهــم، فإنهــا تعتــر أن 
هــذه الحاميــة يجــب أن تنــدرج صلــب مــرشوع قانــون أســايس يكــرس مــا ورد يف الفصلــني عــدد 18 و19 مــن الدســتور مــن أنهــا 

أجهــزة جمهوريــة تعمــل يف كنــف احــرام الحريــات ويف إطــار الحيــاد التــام.
ولهذه اإلعتبارات،

تعتــر الهيئــة ان أحــكام مــرشوع القانــون املعــروض، وخصوصــا منهــا الداخلــة يف مجــال اختصــاص الهيئــة، وهــي أساســا الفصــول 
ــة  ــة والعام ــوق الفردي ــة والحق ــة اإلعــالم والصحاف ــر وحري ــة التعب ــا لحري ــدا حقيقي ــل تهدي ــدد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و12، متثّ ع
للمواطنــني واملواطنــات، وتخــرق بصــورة رصيحــة األحــكام الدســتورية الــواردة خصوصــا صلــب الفصــول عــدد 21 و31 و32 و37 

و49 مــن الدســتور.
ويدعــو مجلــس الهيئــة الحكومــة، بصفتهــا صاحبــة املبــادرة الترشيعيــة، ومجلــس نــواب الشــعب، صاحــب الســلطة الترشيعيــة 
ــوات  ــوري للق ــع الجمه ــرّس الطاب ــتور ويك ــادئ الدس ــرم مب ــوين يح ــّص قان ــدة ن ــحبه لفائ ــرشوع وس ــذا امل ــن ه ــيل ع إىل التخ

املســلّحة ويّدعــم الثقــة بينهــا وبــني املواطــن.

والسالم
عن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي

الرئيس
النوري اللجمي
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رأي الهيئة بخصوص مرشوع القانون املتعلق بهيئة االتصال السمعي البرصي املؤرخ يف 26 ماي 2017

رأي الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
حول مرشوع القانون املتعلق بهيئة االتصال السمعي البرصي

اإلطار العام لالستشارة  
لقــد تــم االتفــاق يف االجتــامع املنعقــد بتاريــخ 22 ســبتمر 2016 الــذي جمــع كال مــن اللجنــة املمثلــة لــوزارة 
العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق االنســان واللجنــة املمثلــة للهيئــة العليــا املســتقلة 
لالتصــال الســمعي والبــرصي عــى انجــاز مــرشوع قانــون مشــرك يتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــرصي 
ــة االتصــال  ــون املتعلــق بحري ــا مــن مــرشوع القان يقــع مناقشــته الحقــا يف  إطــار استشــارة موســعة، انطالق
الســمعي والبــرصي الــذي أعدتــه الهيئــة ومــرشوع القانــون الــذي أعدتــه الــوزارة واللذيــن يشــتمل كل منهــام 

أحكامــا تتعلــق بالهيئــة مــن جهــة، وأحكامــا تنظــم حريــة االتصــال الســمعي والبــرصي مــن جهــة أخــرى.
غــر أن النقــاش يف إطــار اللجنــة املضيقــة تركــز يف عــدد كبــر مــن االجتامعــات عــى التطــرق ملســألة الرشــح 
لعضويــة الهيئــة القادمــة وقــد أكــدت الهيئــة عــى رضورة الرشــيح مــن خــالل الهيئــات املهنيــة ومنظــامت 
املجتمــع املــدين ذات العالقــة عــى اعتبــار أن فتــح بــاب الرشــح الحــر يــؤدي حتــام للمحاصصــة الحزبيــة وهــو 
مــا شــأنه أن يــرب اســتقاللية الهيئــة ويضعفهــا ويحــد مــن دورهــا يف دعــم الدميقراطيــة املنــوط بعهدتهــا 

وفقــا ألحــكام الدســتور.
وتــم التعــرض يف مرحلــة أخــرة فقــط ملســألة الفصــل بــني القانــون املنظــم لهيئــة االتصــال الســمعي والبــرصي 
والقانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي وقــد عــرت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 
ــون األســايس  ــا الواضــح مــن هــذه املســألة عــر تأكيدهــا عــى رضورة أن يكــون القان والبــرصي عــن موقفه
ــمعي  ــال الس ــة االتص ــق بحري ــر 2011 املتعل ــؤرخ يف 02 نوفم ــنة 2011 امل ــدد 116 لس ــوم ع ــل للمرس البدي

والبــرصي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي نصــا موحــدا.
أمــا فيــام بتعلــق ببقيــة أبــواب وفصــول مــرشوع القانــون الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الــوزارة املحــال علينــا 

إلبــداء الــرأي فلــم يقــع التطــرق إليهــا صلــب اللجنــة املشــركة.
ــون املتعلــق بهيئــة االتصــال الســمعي البــرصي املعــّد مــن قبــل الــوزارة  هــذا وقــد تــم عــرض مــرشوع القان
يف إطــار استشــارتني شــاركت الهيئــة بإحداهــا مؤكــدة عــى موقفهــا املبــديئ املتعلــق بتمســكها بعــدم الفصــل 
ــه كان يفــرض أن تطــرح هــذه املســألة لالستشــارة املوســعة أيضــا، وقــد شــهدت  ــني القانونــني خاصــة وأن ب
االستشــارتان مقاطعــة كل مــن النقابــة الوطنيــة للصحفيــني التونســيني والنقابــة العامــة لإلعــالم وعــددا مــن 
منظــامت املجتمــع املــدين الناشــطة يف املجــال نظــرا إلرصار الــوزارة يف كل املراحــل عــى تجزئــة القانــون البديــل 
ــا االستشــارتان  ــي متخضــت عنه ــات الت ــني التوصي ــن ب ــه م ــك رغــم أن للمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وذل
ــات  ــز الهيئ ــتكامل تركي ــار اس ــل مس ــأنه  تعطي ــن ش ــع م ــذا الوض ــني، وه ــني القانون ــل ب ــدم الفص رضورة ع

الدســتورية كاســتحقاق دســتوري ومطلــب ملــح.
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رأي الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة

بعد االطالع عى دستور الجمهورية التونسية،
وبعــد االطــالع عــى أحــكام الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املتعلــق بحريــة االتصال الســمعي 

والبــرصي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبرصي،
تبدي الهيئة رأيها التايل بخصوص مرشوع القانون املعروض عليها

من حيث االختصاص    
حيــث يقتــي الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 أن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 
ــة             وللحكومــة حــول مشــاريع القوانــني أو  ــا للســلطة الترشيعي ــرصي تتــوىل »إبــداء الــرأي وجوب والب
مشــاريع املراســيم أو مشــاريع األوامــر ذات الصبغــة الرتيبيــة املتعلقــة بقطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي«،

ــرصي يف  ــة االتصــال الســمعي والب ــون أســايس خــاص بهيئ ــق موضــوع االستشــارة مبــرشوع قان ــث يتعل وحي
ــاي 2017. ــخ 18 م ــة بتاري ــى الهيئ ــواردة ع ــخته ال نس

وحيث يندرج مضمونه يف مجال اختصاص الهيئة.

من حيث األصل، 
إن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي و البــرصي ووعيــا منهــا بحساســية املرحلــة التــي متــر بهــا البــالد 
مبــا يقتــي العمــل عــى إرســاء الهيئــات الدســتورية واملــي يف إصــالح وتطويــر قطــاع االتصــال الســمعي و 
البــرصي العمومــي، الخــاص التجــاري والجمعيــايت وذلــك ضامنــا لجودتــه وتنوعــه بهــدف الحفــاظ عــى أهــم 

مكســب تحقــق وهــو حريــة التعبــر،
تعتــر أن القوانــني هــي محصلــة تفاعــل عوامــل رئيســية أبرزهــا املعطيــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية 
واملعطيــات التاريخيــة وأيضــا آمــال املجتمــع وطموحاتــه نحــو النهــوض بالقوانــني وتطويرهــا ونحــن يف حاجــة 
إىل اســتحضار هــذه املعطيــات لتحديــد أهــداف و مالمــح الترشيــع املرجــو تجســيدا لنظــرة شــاملة يف التعامــل 
مــع اشــكاليات الصياغــة الترشيعيــة لضــامن جــودة الترشيعــات وتوافقهــا مــع مبــادئ الدميقراطيــة والحكــم 

الرشــيد.
وعليــه فــإن املوقــف املبــديئ الــذي يرتكــز عليــه رأي الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي يف 

مــرشوع القانــون املعــروض عليهــا يتمثــل فيــام يــيل :
 1 - إن عــدم اعتــامد مــرشوع القانــون املحــال علينــا نفــس خيــار املرســوم عــدد 116 لســنة 2011  املتمثــل يف 
تنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي والبــرصي  وتنظيــم قطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي يف نــص قانــوين موحــد، 
ال يتــامىش مــع املعايــر املــوىص بهــا مــن قبــل الخــراء املختصــني وال يســتجيب ألحــد أهــم التوصيــات املنبثقــة 
عــن مختلــف االستشــارات التــي نظمــت حــول القانــون مبــا يف ذلــك االستشــارتان املنظمتــان مــن قبــل وزارة 
العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق االنســان والتــي ال بــد مــن أخذهــا بعــني االعتبــار 

يف صياغــة القوانــني لتحســني جودتهــا وتفــادي التضخــم الترشيعــي. 
ــة  ــاليب العلمي ــع األس ــاىف م ــني، يتن ــه املختص ــي تواج ــاكل الت ــم املش ــد أه ــي كأح ــم الترشيع  2 - إن التضخ
ــة يشــوبها الغمــوض  ــد النصــوص لتفــادي إصــدار نصــوص قانوني ــع التــي تؤكــد عــى رضورة توحي يف الترشي
أو التعــارض وإرســاء ترشيعــات يســهل اســتيعابها وفهمهــا مــن قبــل مســتعمليها و تنفيذهــا وتنقيحهــا عنــد 
االقتضــاء، خاصــة إذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار وجــود مــرشوع القانــون االســايس املتعلــق باألحــكام املشــركة 
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للهيئــات الدســتورية املقــدم مــن قبــل الحكومــة، وهــو مــرشوع ميكــن االســتغناء عنــه خاصــة وأنــه ال يراعــي 
خصوصيــات الهيئــات عــى مســتوى طبيعتهــا ونشــاطها وصالحياتهــا.

3 - إن الخيــار املعتمــد مــن شــأنه أن يــؤدي إىل رضب اســتقاللية الهيئــة وصالحياتهــا عــى اعتبــار أن القانــون 
املنظــم للهيئــة التعديليــة ومامرســة االتصــال الســمعي البــرصي يشــكل رضورًة وحــدًة متكاملــًة و مرابطــًة يف 
أهدافهــا ومقاصدهــا، وال يكفــي القــول مثــال بأنــه تــم تكريــس صالحيــات هامــة للهيئــة التعديليــة طاملــا مل 
يقــع إقــرار اآلليــات الكفيلــة بضــامن مامرســة ناجعــة لتلــك الصالحيــات يف نفــس النــص القانــوين املنظــم لهــا.

إضافــة إىل املوقــف املبــديئ الســالف بيانــه، فإنــه مــن الــروري اإلشــارة إىل جملــة مــن املالحظــات العامــة 
بخصــوص مــا ورد يف املــرشوع املحــال علينــا لالستشــارة مــن أحــكام  مــن شــأنها أن تــرب اســتقاللية الهيئــة 

التعديليــة وتقلــص مــن صالحياتهــا ومتــس مــن اســتمراريتها.

فيام يتعلق بغياب ضامنات استقاللية هيئة االتصال السمعي البرصي:
لقــد أكــد الفصــل 125 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية عــى مســألة اســتقاللية الهيئــات الدســتورية وهــو 
ــات األمــر الــذي ال تعكســه بعــض أحــكام مــرشوع القانــون  مــا يقتــي توفــر جملــة مــن اآلليــات والضامن

موضــوع االستشــارة ومــن أهمهــا:

إشــارة الفصــل 19 مــن مــرشوع القانــون إىل مســألة الرشــح الحــر لعضويــة الهيئــة املســتقلة لالتصــال • 
ــد عــى رضورة  ــذي يؤك ــة ال ــل الهيئ ــن قب ــد م ــا ورد باملــرشوع املع ــرصي عــى خــالف م الســمعي والب
اعتــامد خيــار الرشــيح مــن قبــل الهيــاكل والهيئــات املهنيــة وكذلــك منظــامت املجتمــع املــدين يف ســبيل 
النــأي بهــا عــن املحاصصــة الحزبيــة بالنظــر ألهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه مــن خــالل اســناد اإلجــازات 
وضــامن التعدديــة والتنــوع وحريــة التعبــر يف ســبيل أن تضمــن حضــور مختلــف الحساســيات الفكريــة 

والسياســية كأرضيــة أساســية للتــداول الســلمي عــى الســلطة.  
إشــارة الفصــل 27 إىل أن دعــوة مجلــس الهيئــة املنتخــب لالجتــامع يف جلســة أوىل تتــم مــن قبــل رئيــس • 

الجمهوريــة إىل جانــب إشــارة الفصــل 28 أن أداء اليمــني يتــم أمامــه وهــو يتعــارض مــع اســتقاللية الهيئــة 
تجــاه الســلطة التنفيذيــة ملــا يف ذلــك التمــي مــن رمزيــة.

إشــارة الفصــل 50 إىل إخضــاع صفقــات الهيئــة اىل األحــكام املنظمــة لصفقــات املنشــآت العموميــة  عــى • 
خــالف مــا ورد باملرســوم عــدد 116 لســنة 2011 الــذي أعفــى نفقــات الهيئــة مــن الرقابــة املســبقة خاصــة 
و انــه ميكــن ارســاء آليــات اخــرى مــن شــأنها ضــامن شــفافية التــرصف عــى غــرار مــا جــاء بالفصــل 50 
ذاتــه مــن ارســاء لجنــة رقابــة داخليــة للصفقــات إىل جانــب مراقبــة مراقــب الحســابات واملراقبــة الالحقــة 

مــن قبــل دائــرة املحاســبات فضــال عــن التقاريــر الدوريــة التــي تعدهــا الهيئــة.
إن إخضــاع صفقــات الهيئــة إىل األحــكام املنظمــة لصفقــات املنشــآت العموميــة  مــن شــأنه أن يــؤدي إىل املــس 

مــن االســتقاللية املاليــة للهيئــة التعديليــة و يتعــارض مــع الفصــل 125 مــن الدســتور.

فيام يتعلق بالتقليص يف صالحيات هيئة االتصال السمعي البرصي.
ــه يف  ــد اتج ــرشوع ق ــارة أن امل ــا لالستش ــروض علين ــون املع ــرشوع القان ــق مب ــباب املرف ــرشح االس ــد ورد ب لق
فلســفته العامــة إىل اســناد صالحيــات قانونيــة للهيئــة وفــق احــكام الدســتور، غــر أن مــا تجــدر مالحظتــه هــو 
أن هــذا املــرشوع يشــكل تراجعــا عــن العديــد مــن املكاســب التــي تــم تكريســها صلــب املرســوم عــدد 116 

لســنة 2011 ومــن بينهــا: 
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ورد بالفصــل الخامــس مــن مــرشوع القانــون املتعلــق باملبــادئ التــي يتــم عــى أساســها تنظيــم و تعديــل • 
االتصــال الســمعي و البــرصي أن الهيئــة تتــوىل ضــامن اســتقاللية املؤسســات اإلعالميــة العموميــة مــن كل 
تدخــل يشــكل مساســا مــن حريــة االعــالم والحــال أن التــزام الهيئــة بهــذا الخصــوص ينســحب عــى كل 

مــن االعــالم العمومــي واالعــالم الخــاص واالعــالم الجمعيــايت.
غيــاب بــاب  يتعلــق بالخروقــات املرتكبــة واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا يف مراقبــة مــدى تقيــد منشــآت • 

ــة و  ــرصي خاص ــمعي والب ــال الس ــة االتص ــة حري ــط مامرس ــرام ضواب ــرصي باح ــمعي والب ــال الس االتص
ان مســألة ضبــط طبيعــة وانــواع هــذه الخروقــات عــى غايــة مــن االهميــة يف ضــامن مامرســة الهيئــة 

ــة. ــا عــى اداء املنشــآت اإلعالمي ــة لرقابته التعديلي
غيــاب بــاب يؤطــر وينظــم مــآل الرقابــة يف الفــرات االنتخابيــة وهــي صالحيــة جوهريــة يف مجــال تدخل • 

الهيئــة بالنظــر لخصوصيــة هــذه الفــرة.
ــق بطريقــة واضحــة خاصــة عــى •  ــرأي املطاب ــة ال ــا إىل آلي ــون املحــال علين عــدم تعــرض مــرشوع القان

مســتوى إعفــاء الرؤســاء املديريــن العامــني للمؤسســات االعالميــة العموميــة األمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يعيــد طــرح نفــس االشــكاليات التــي ســبق و اعرضــت الهيئــة يف التطبيــق يف إطــار أحــكام املرســوم عــدد 
116 لســنة 2011 بخصــوص هــذه النقطــة وهــو مــا يفتــح املجــال إلمكانيــة املــس مــن اســتقاللية اإلعــالم 

العمومــي ويعيقــه عــن القيــام بالــدور املنــوط بعهدتــه كمرفــق إعالمــي عمومــي.

فيام يتعلق باملس من إستمرارية هيئة االتصال السمعي البرصي:
ــام  ــق ع ــم مرف ــل وتنظي ــى تعدي ــة تســهر ع ــات الدول ــن مؤسس ــة كمؤسســة م إن مســالة اســتمرارية الهيئ
مســألة جوهريــة مــن الــروري أن تتجــى مــن خــالل جملــة مــن اآلليــات مل يتــم التعــرض لهــا يف مــرشوع 
القانــون املحــال علينــا إلبــداء الــرأي فيــه بــل ان مــا ورد يف أحكامــه ال يحقــق تلــك الغايــة  ومــن ذلــك مثــال:

إشــارة الفصلــني 54 و57 إىل االقتصــار يف مســألة االســتمرارية عــى االجــازات املســندة واحالــة ممتلــكات • 
ــة  ــط الهيئ ــي ترب ــة والت ــة االلتزامــات التعاقدي ــة القادمــة دون االشــارة اىل بقي ــة إىل الهيئ ــة الحالي الهيئ

بالغــر أو مبوظفيهــا.
املــس مــن مكاســب الهيئــة يف عالقــة بركيــز جهازهــا االداري مــن خــالل عــدم االشــارة اىل خطــة املقررين • 

عــى أهميتهــا واإلشــارة صلــب الفصــل 31 اىل تركيــز قســم الرصــد والحــال أن قســم الرصــد ســبق أن تــم 
تركيــزه مــن قبــل الهيئــة وهــي وحــدة تتكــون مــن 25 مراقبــا محلفــا تــم انتدابهــم عــن طريــق مناظــرات 
ــاز  ــار  الفصــل 37 أن الجه ــام أش ــم. ك ــر منه ــزء كب ــدى 3 ســنوات و ترســيم ج ــم عــى م ــم تكوينه وت
اإلداري يتكــون مــن قســم الرصــد والشــكايات والتحقيــق فقــط والحــال أن طبيعــة نشــاط الهيئــة تتطلــب 

العديــد مــن األقســام والوحــدات اإلداريــة األخــرى. 
تضمــن بــاب االحــكام االنتقاليــة أحكامــا ال ميكــن أن تــدرج يف اطــاره عــى غــرار التجديد الجــزيئ )الفصل • 

55 ( ورسيــان القانــون املتعلــق باملحكمــة االداريــة )الفصــل 56 ( فضــال عــى تضمنــه الزامــا ملؤسســات 
االتصــال الســمعي والبــرصي بــأن تتــوىل تســوية وضعيتهــا القانونيــة عــى ضوئــه )الفصــل 54( و الحــال 
أن أحــكام املــرشوع ال عالقــة لهــا بهــذه املؤسســات وهــو مــا يؤكــد عــدم وجاهــة ونجاعــة خيــار الفصــل 

بــني كل مــن قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البــرصي والقانــون املتعلــق باالتصــال الســمعي البــرصي.
وإذ تذكـّـر الهيئــة بــأن املشــهد الســمعي والبــرصي تؤطــره أحــكام املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وقــد وقفــت 
عــى عديــد الهنــات والنقائــص التــي شــابته وهــي نقائــص طرحــت إشــكاالت عديــدة وأعاقــت الهيئــة عــن 
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مامرســتها ملهامهــا و تنفيــذ قراراتهــا بالصــورة التــي كانــت ترجوهــا، وهــو مــا يســتوجب مراجعــة املنظومــة 
ــه  ــة ب ــع األحــكام املتعلق ــون يســتوعب جمي ــن خــالل قان ــة لقطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي م القانوني

ضمــن قانــون موّحــد يســتجيب ألحــكام الدســتور وخاصــة مقتضيــات الفصــل 49 منــه.
وقــد بــادرت الهيئــة بالعمــل عــى إعــداد مــرشوع القانــون البديــل للمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ 
ــاظ  ــى الحف ــت ع ــه. وحرص ــل 19 من ــى الفص ــا مبقت ــة له ــات املخول ــتنادا للصالحي ــر 2011 اس يف 2 نوفم
ــة التعبــر والتــي ال بــد مــن دعمهــا وتطويرهــا يف  عــى املكاســب التــي تحققــت مــن خاللــه يف مجــال حري
ســبيل إرســاء مشــهد ســمعي بــرصي متعــدد ومتنــوع ومســتقل ومســؤول وقــادر عــى املنافســة و مواكبــة 
ــات النجاعــة يف  ــة تحتكــم عــى مقوم ــة تعديلي ــع باتجــاه إرســاء هيئ ــة إىل الدف التطــور التكنولوجــي، إضاف
الســياق التونــي مــن خــالل توفــر ضامنــات اســتقالليتها ومنحهــا الصالحيــات الكافيــة للقيــام بدورهــا كهيئــة 
ــم الدميقراطيــة والســهر عــى ضــامن حريــة التعبــر  دســتورية عهــد لهــا مبقتــى الدســتور العمــل عــى دع

واالعــالم وضــامن اعــالم تعــددي ونزيــه.

إن القانــون الــذي أعدتــه الهيئــة مــرشوع انبثــق عــن مســار تشــاريك امتــد عــى مــدى قرابــة الســنة والنصــف 
ــون وخــراء يف اإلعــالم ومهنيــني وإعالميــني  نظمــت خاللهــا عــدد 10 ورشــات عمــل مبشــاركة خــراء يف القان
مــن القطاعــني العــام والخــاص ومــن املؤسســات اإلعالميــة الجهويــة والجمعياتيــة إضافــة اىل الهيــاكل املهنيــة 
ــر. كــام  ــة التعب ــة الناشــطة يف مجــال حري ــامت الدولي ــني عــن منظــامت مــن املجتمــع املــدين واملنظ وممثل
تــم ترشيــك ممثلــني عــن مجلــس نــواب الشــعب ورئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة ووزارة العالقــة مــع 

الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق اإلنســان واملؤسســات العموميــة ذات العالقــة.
ــون  ــني يف القان ــراء مختص ــور خ ــبتمر 2015 بحض ــخ 3 س ــا بتاري ــم تنظيمه ــل ت ــة عم ــار بورش ــّوج املس وت
واالتصــال مــن الكفــاءات الوطنيــة والدوليــة انبثقــت عنهــا جملــة مــن املالحظــات والتوصيــات تــم أخذهــا 
ــون  ــني يف القان ــراء مختص ــى خ ــا ع ــت بدوره ــي عرض ــة والت ــل النهائي ــة قب ــورة الوثيق ــار يف بل ــني االعتب بع

ــا. ــة وتطويره ــني الصياغ ــة تحس ــاي 2016( بغاي ــخ 23 م )بتاري
وميثــل مــرشوع القانــون الــذي أعدتــه الهيئــة وحــدة متكاملــة حيــث ينظــم يف اآلن ذاتــه صالحيــات الهيئــة 
ــا مــن شــأنه أن يضمــن نجاعــة  ــا أي قطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي وهــو م ــة ومجــال تدخله التعديلي

ــف االســتقاللية. ــا يف املســتقبل يف كن عمله
وعليــه، يعتــر مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، أن مــرشوع القانــون املقــرح مــن 
ــل  ــم القطــاع، هــو يف األصــل تعدي ــة االتصــال الســمعي والبــرصي فقــط دون تنظي ــق بهيئ الحكومــة واملتعل
جــزيئ للمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 األمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــد مــن نجاعــة عمــل الهيئــة التعديليــة 
املنتخبــة بالنظــر للنقائــص التــي تشــوب املرســوم والتــي ســبق أن متــت اإلشــارة إليهــا، طاملــا أّن الهيئــة القادمــة 
ســتبقى تعمــل مبقتضيــات مرســوم أثبتــت التجربــة محدوديــة االجــراءات والتدابــر والصالحيــات التــي وردت 

بــه.
فضــال عــن أن إبقــاء العمــل باملرســوم عــدد 116 لســنة 2011 باســتثناء البــاب الثــاين منــه يتعــارض مــع رضورة 
ــم  ــا مل تق ــا طامل ــي تطــرح إشــكاال حــول رشعيته ــيم الت ــن املراس ــة م ــة القانوني ــة املنظوم ــى تنقي ــل ع العم

الســلطة الترشيعيــة باملصادقــة عليهــا.
وعليــه، تتمســك الهيئــة مبوقفهــا الرافــض للخيــار املعتمــد يف إفــراد هيئــة االتصــال الســمعي والبــرصي بقانــون 

خــاص دون أن يشــمل تنظيــم االتصــال الســمعي والبــرصي بأكملــه، لألســباب املذكــورة أعــاله.
وتتمسك بصورة احتياطية مبا قدمته من مالحظات بخصوص مرشوع القانون املعروض عليها.
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ــدد 01 لســنة 2017 املــؤرخ يف 12 جــوان 2017 واملتعلــق  ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عـــــــــ ــة العلي قــرار الهيئ
ــاس عــدد املتابعــني لرامــج منشــآت االتصــال الســمعي والبــرصي. ــع القانــوين والتقنــي لقي ــر ذات الطاب بضبــط املعاي

إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي،

بعــد االطــالع عــى املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــرصي 
ــوىل  ــة تت ــذي ينــص عــى أن الهيئ ــه، ال ــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، وخاصــة  الفصــل 16 من ــة علي وبإحــداث هيئ
ــة  ــاس عــدد املتابعــني لرامــج منشــآت االتصــال الســمعي والبــرصي ومراقب ــة لقي ــة والتقني ــر القانوني العمــل عــى ســن املعاي

التقيــد بهــا،

وحرصــا عــى تنظيــم االشــهار يف منشــآت االتصــال الســمعي البــرصي وارســاء قواعــد شــفافة وموضوعيــة لتأطــر عمليــة االتصــال 
التجــاري والتوزيــع املنصــف لــه ألهميتــه كعامــل أســايس الســتمرارية هــذه املنشــآت،

وحرصــا مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــى تنظيــم قطــاع قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة مبــا 
يســتجيب للمعايــر املهنيــة األساســية املنطبقــة يف هــذا املجــال،

ويف انتظــار إرســاء هيــكل مســتقل يعنــى بتنظيــم قطــاع قيــاس الجمهــور وذلــك مــن خــالل تكليــف طــرف وحيــد مختــص يف 
إنجــاز عمليــة القيــاس وفــق معايــر علميــة وشــفافة تضمــن مصداقيــة النتائــج ويكــون ممثــال لجميــع املتدخلــني يف القطــاع، 

خاصــة  املنشــآت اإلعالميــة الســمعية والبرصيــة واملستشــهرين،

يصدر مجلس الهيئة القرار التايل املتعلق بتنظيم عملية قياس نسب االستامع واملشاهدة:

الفصــل األول: مينــع عــى مكاتــب الدراســات التــي تقــوم بقيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة أو طالبــي الخدمــة نــرش نســب 
ــإذن مكتــوب مــن املنشــآت  ــأي شــكل مــن األشــكال إال ب ــة وبثهــا ب نتائــج االســتامع واملشــاهدة للمنشــآت الســمعية والبرصي

املعنيــة بالنتائــج املشــار إليهــا.

ــة  ــات املتعلق ــع املعطي ــرش جمي ــب االســتامع واملشــاهدة بن ــاس نس ــب الدراســات املختصــة يف قي ــزم مكات ــاين: تلت الفصــل الث
بالعيّنــة املعتمــدة ومتثيليتهــا وطــرق وتفاصيــل اســتجوابها، ومنهجيــة تحليــل النتائــج املســتخلصة عــى موقعهــا اإللكــروين وعــى 
كل املحامــل التابعــة لهــا املعــّدة للنــرش، وذلــك يف ظــرف 24 ســاعة مــن تاريــخ نــرش نتائــج القيــاس كــام تلتــزم باملحافظــة عليهــا 

ووضعهــا عــى ذمــة العمــوم عنــد الطلــب ومــد الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بهــا عنــد االقتضــاء.

ــج  ــث نتائ ــاع عــن نــرش أو ب ــزم منشــآت االتصــال الســمعي البــرصي باحــرام أحــكام هــذا القــرار واالمتن ــث: تلت الفصــل الثال
ــه. ــة ملقتضيات مخالف

الفصل الرابع: يستمر العمل بهذا القرار إىل حني إرساء هيكل مستقل يرشف عى قياس نسب االستامع واملشاهدة.

الفصل الخامس:  يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ صدوره وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
الرئيس

النوري اللجمي

قرار الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي عـــــــــدد 01 لسنة 2017 املؤرخ يف 12 جوان 2017 








