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كلمة السيد »النوري اللجمي« رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي »رؤية استرشافية 

ملستقبل التعديل السمعي والبرصي«

ســعت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي منذ نشــأتها إىل إرســاء وترســيخ عالقات   

مــع مختلــف الفاعلــن الدوليــن يف مجــال الحقــوق والحريــات عمومــا و يف مجــال تعديــل اإلعــالم واالتصــال 

الســمعي البــرصي بشــكل خــاص، ومتتّنــت هــذه العالقــات يف إطــار تبــادل التجــارب والخــرات يف مجــال 

التعديــل الــذي مــا فتــأ يشــهد تحــّوالت وتطــّورات متعــددة ومســتمرة حاولــت الهيئــة أن تواكبهــا وإيجــاد 

الحلــول لهــا. 

ويف إطــار إرســاء مبــادئ التعديــل الســمعي والبــرصي وتعزيــز قدراتهــا يف عــدة مجــاالت واصلــت   

ــد املؤسســات  ــك بدعــم مــن عدي ــة وذل ــات ذات الصل ــا مــن الهيئ ــا مــع نظرياته ــز عالقاته ــة يف تعزي الهيئ

املانحــة يف عــّدة مشــاريع منوذجيــة، مــن خــالل املشــاركة يف تظاهــرات دوليــة ملواكبــة مســتجّدات مجــال 

التعديــل الســمعي والبــرصي أو مــن خــالل برامــج تدريبيــة وتجهيــزات ترتقــي بالقــدرات العمليــة والتقنيــة 

ــة. ألعــوان الهيئ

التصّدي لألخبار الزائفة هاجس دويل	 

ــورات  ــة التط ــىل مواكب ــا ع ــن خالله ــت م ــراتيجية عمل ــات اس ــار توجه ــذا اإلط ــة يف ه كان للهيئ   

واملتغــريات عــىل املســتوى الوطنــي والــدويل، خاصــة أمــام التحّديــات الجديــدة الناتجــة عــن التحــول الرقمي 

ــار الزائفــة خاصــة يف الفــرات  وانعكاســاته عــىل املشــهد اإلعالمــي، ومــا صاحــب ذلــك مــن انتشــار لألخب

االنتخابيــة. وســعيا لتعزيــز آليــات تعديــل ومراقبــة ودعــم املشــهد اإلعالمــي أمــام تفــي األخبــار املزيفــة 

واملظللــة للــرأي العــام، أسســت الهيئــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة يف تونــس منصــة الكرونيــة 
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لرصــد محتــوي شــبكات التواصــل االجتامعــي للتأكــد مــن صحــة األخبــار املنشــورة والتصــدي لألخبــار الزائفة 

وخطابــات العنــف والكراهيــة باالعتــامد عــيل التقنيــات الرقميــة واســتغالل آليــات الــذكاء االصطناعــي يف 

رصــد وتحليــل مــا يتــم تداولــه مــن أخبــار.

ولتثمــن هــذا املــرشوع اعتمــدت الهيئــة عــىل سياســة تشــاركية ارتكــزت عــىل اتفاقيــة مــع عــدة   

مؤسســات إعالميــة بهــدف تفعيــل املنصــة وتدريــب الصحافيــن عــىل التعاطــي مــع األخبــار الزائفــة وآليــات 

تقــي املعلومــات والصــور املنشــورة، ولضــامن اســتمرارية املــرشوع ودميومتــه وفعاليته كان الهدف األســايس 

للهيئــة تكويــن مجموعــة قيــادة لتواصــل العمــل عــىل هــذه التجربــة ونقلهــا للمؤسســات اإلعالميــة.

وميكــن أن نعتــر هــذه التجربــة رائــدة يف مجالهــا خاصــة يف فــرة االنتخابــات أو األزمــات وخاصــة   

ــار  ــار األخب ــة النتش ــة خصب ــت األرضي ــث كان ــد 19« حي ــريوس »كوفي ــار ف ــة وانتش ــة الصحي ــالل األزم خ

الزائفــة، ولهــذا الســبب تــم تركيــز مجموعــة قيــادة تحــت ارشاف الهيئــة مــع إرشاك أكــر عــدد ممكــن مــن 

وســائل اإلعــالم والصحفيــن للتصــّدي لهــذه الظاهــرة التــي تهــدد مصداقيــة املعلومــة وجودتهــا و تــرب 

ــة. ــن التونســين ووســائل اإلعــالم الســمعية البرصي ــة ب الثق

مل تؤثــر جائحــة كورونــا عــىل مصداقيــة املعلومــات وانتشــار األخبــار الزائفــة واملضللــة فقــط وإمنــا   

ــذه املؤسســات  ــم له ــري الدع ــرورة توف ــا ب ــا منه ــة، وإميان ــىل الوضــع االقتصــادي للمؤسســات اإلعالمي ع

بــادرت الهيئــة بتوفــري متويــل اســتثنايئ لإلذاعــات الجمعياتيــة يف إطــار اتفاقيــة أمضتهــا مــع مجلــس أوربــا 

يف اطــار برنامــج دعــم الهيئــات العموميــة املســتقلة املمــول مــن طــرف االتحــاد األورويب لتجــاوز العــرات 

املاديــة والتقنيــة لهــذه اإلذاعــات الفتيــة ومحاولــة ضــامن دميومتهــا، كــام تــّم توفــري تجهيــزات تقنيــة متثلــت 

ــا مكتــب تونــس. يف حواســيب لفائــدة هــذه اإلذاعــات بتعــاون بــن الهيئــة ومجلــس أوروب

الهيئة ترأس الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل السمعي والبرصي 

حرصــت الهيئــة منــذ أن تولــت رئاســة الشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات التعديــل الســمعي والبــرصي   

يف ســبتمر 2019 عــىل ترســيخ ثقافــة التضامــن وتبــادل الخــرات والتجــارب بــن األعضــاء الثالثــن للشــبكة، 

ــة وحقــوق اإلنســان مــن خــالل تعديــل وســائل اإلعــالم  ــة التعبــري والدميقراطي والعمــل عــىل ضــامن حري

ــرصي. ــة املشــهد الســمعي الب وحوكم

وإمنــا مبــادرة الهيئــة يف عقــد لقاء ســنوي يف شــكل »جامعــة صيفية للتعديــل يف الفضــاء الفرنكفوين«   

ــا، تــأيت يف صميــم اإلجابــة عــن التســاؤالت  بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة ومجلــس أوروب

ــتنتاجات  ــون االس ــالم، تك ــة يف اإلع ــذ السياســات العام ــن أجــل تنفي ــة م ــات التعديلي ــودة للهيئ حــول الع

ــر  ــة رئيســية بــرورة تطوي ــا مــن خــالل توصي ــة ورشكائه ــة للنظــرة االســترشافية للهيئ واملخرجــات مواكب

ــل الســمعي البــرصي »التقليــدي« ليتــامىش مــع املنصــات ومواقــع التواصــل االجتامعــي. ومالءمــة التعدي

ويف الســياق ذاتــه، وحرصــا مــن الهيئــة عــىل إيجــاد الحلــول والنقــاش حــول القضايــا التــي تشــغل الفضــاء 

الفرنكفــوين يف مجــال التعديــل الســمعي البــرصي، تــّم، خــالل املؤمتــر الســادس لرؤســاء هيئــات التعديــل 

ــق لســنتي  ــة عــىل خارطــة طري ــة رئاســة الشــبكة كــام متــت املصادق ــويل الهيئ ــة، ت بالشــبكة الفرنكوفوني

ــات التعديــل الســمعي البــرصي يف  ــة اســراتيجية تعمــل عــىل تحديــد دور هيئ 2020 و2021 تعكــس رؤي

التصــدي لألخبــار الزائفــة وعالقــة هيئــات التعديــل باإلعــالم العمومــي والتعاطــي اإلعالمــي مــع موضــوع 
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ــة مبــا يضمــن حاميتهــم واملعالجــة اإلعالميــة لخطابــات الكراهيــة وملوضــوع الهجــرة. الطفول

ــات  ــة لهيئ ــبكة الفرنكوفوني ــة للش ــبة، كرئيس ــة مناس ــا الهيئ ــي رأته ــات الت ــىل األولوي ــال ع وعم  

التعديــل، بــادرت بتنظيــم مؤمتــر حــول ضــامن جــودة اإلعــالم العمومــي وكيفيــة تحديــد هــذه الخدمــات 

ــذا  ــرصي يف ه ــمعي الب ــل الس ــتقبل التعدي ــة ملس ــوط العريض ــم الخط ــا رس ــن خالله ــم م ــا، ليت وتطويره

املجــال الــذي يرتكــز باألســاس عــىل املبــادرة بإصالحــات يف اإلطــار القانــوين تتــامىش والتطــور التكنولوجــي 

وتضمــن دميومــة وســائل اإلعــالم العمومــي إىل جانــب ضــامن أكــر حريــة لالبتــكار واإلبــداع اعتــامدا عــىل 

ــة. ــالت خارجي ــة ودون تدخ ــات الذاتي اإلمكاني

مرشوع التوأمة التونيس الفرنيس البلجييك تعزيز مؤسيس للهيئة 	 

يهــدف مــرشوع التوأمــة حــول »التعزيــز املؤســيس للهيئــة الدســتورية املكلفــة بتعديــل وتطويــر   

قطــاع االتّصــال الّســمعي والبــرصي« الــذي انطلــق يف غــرة أكتوبــر 2018 يف إطــار برنامــج دعــم تنفيــذ اتفاق 

ــمعي  ــال الّس ــىل لالتّص ــس األع ــع املجل ــة م ــاون والرشاك ــال الدميقراطــي )P3AT3(، بالتع ــة واالنتق الرشاك

والبــرصي  ببلجيــكا واملعهــد الوطنــي لألرشــيف الّســمعي والبــرصي  بفرنســا و بدعــم مــايل مــن قبــل االتحــاد 

األورويب، وذلــك للمســاهمة يف تعزيــز قــدرات الهيئــة ودعــم املؤهــالت التقنيــة والعمليــة يف العديــد مــن 

املياديــن املتعلقــة بتعديــل وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة وعــىل وجــه الخصــوص مراقبــة التعدديــة 

والتنــوع يف وســائل اإلعــالم ومكافحــة خطــاب الكراهيــة والتمييــز العنــرصي، واملســاواة بــن املــرأة والرجــل، 

وحاميــة القارصيــن وجمهــور الرامــج الســمعية والبرصيــة، مــن خــالل رصــد املضامــن اإلعالميــة. 

ــداف  ــق األه ــىل تحقي ــت ع ــا وعمل ــة منوذجي ــرشوع التوأم ــون م ــىل أن يك ــة ع ــت الهيئ وحرص  

املرجــوة منــه، حيــث تكثفــت وتــرية التعــاون منــذ انطــالق املــرشوع ليشــمل يف حــدود ســنة 2020 أكــر مــن 

ســتن ورشــة عمــل وزيــارة دراســية وتبــادل خــرات شــملت الخمســة محــاور التــي يرتكــز عليهــا املــرشوع 

وأساســها مزيــد دعــم اســراتيجيات االســترشاف والدراســات والبحــوث، وتطويــر قــدرات الهيئــة يف عمليــات 

الرصــد والتعديــل ودعمهــا بااللوســائل التقنيــة املعتمــدة يف األرشــيف الســمعي البــرصي والعمــل عــىل تنفيذ 

ــة وعالقاتهــا مــع املؤسســات الناشــطة يف القطــاع. ــز دور الهيئ اســراتيجية جديــدة لالتصــال بهــدف تعزي

إّن تعــاون الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي مــع الــرشكاء الدوليــن إمنــا يتجــاوز   

ــة يف  ــون للهيئ ــري، ليك ــي واللوجســتي ال غ ــم التقن ــىل الدع ــم ع ــاون القائ ــوم التع ــدي ملفه ــوم التقلي املفه

عالقاتهــا الخارجيــة بعــدا اســراتيجيا واســترشافيا ملســتقبل التعديــل الســمعي البــرصي يف العــامل، فعملــت 

عــىل أن تكــون ُجــل مشــاريعها مــع املنظــامت واملؤسســات الدوليــة قامئــة عــىل مواكبــة التطــور التكنولوجي 

عــىل مســتوى الوســائل التقنيــة والتأســيس ملنظومــة قانونيــة تســعى إىل تعديــل وحوكمــة قطــاع اإلعــالم 

مــن خــالل تبــادل التجــارب والخــرات مــع نظرياتهــا.

النوري اللجمي

رئيس الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعي والبرصي
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الباب األول : 

املشهد اإلعالمّي الّسمعي والبرصي سنة 2020
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القسم األّول: اإلعالم العمومّي

1. متابعــة تنفيــذ بنــود عقــد األهــداف والوســائل بــني مؤّسســة الّتلفــزة الّتونســّية والهيئــة العليــا املســتقلّة 

لالتّصــال الّســمعّي والبرصّي.

التقــى مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي يــوم 04 مــارس 2020، بالرئيــس   

املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة وذلــك يف إطــار متابعــة تفعيــل عقــد األهــداف والوســائل الــذي 

ــخ 30 أوت 2019. ــاؤه بتاري ــم إمض ت

وقــد متحــور هــذا اللّقــاء حــول مــدى تقــّدم تنفيــذ التّعّهــدات الــواردة يف عقــد األهــداف والوســائل   

الخــاص مبؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة حســب املخطـّـط الزّمنــّي الــذي قّدمــه الرّئيــس املديــر العــام، والعالقــة 

بــن اإلدارة والتّحريــر صلــب املؤّسســة، إضافــة إىل تقــّدم بعــث القنــاة اإلخباريــة. كــام تنــاول اللّقــاء ظــروف 

ــة »ومؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة. ــة بــن قنــاة« ليبيــا الوطنيّ إبــرام اتّفاقيّ

هــذا وقــد الحــظ أعضــاء مجلــس الهيئــة تأّخــرا يف إنجــاز بعــض بنــود عقــد الوســائل واألهــداف   

و قــد أفــاد الّســيّد الرّئيــس املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة يف هــذا االطــار أن هنــاك ترابطــا بــن عــدد مــن 

ــه عــىل مســتوى االلتزامــات املتعلّقــة مبــارشة بإنتــاج املضامــن  ــر التّنفيــذ إال أنّ هــذه البنــود وهــو مــا أخَّ

ــّددة. ــة املح ــة الزّمنيّ ــزام بالروزنام ــع االلت ــد وق فق

وبالّنســبة إىل مســألة عالقــة اإلدارة بصناعــة املضامــن فقــد أكّــد رئيــس الهيئــة عــىل رضورة إرســاء   

ــع  ــة يق ــري واضح ــالل معاي ــن خ ــّذايتّ وم ــل ال ــاكل التّعدي ــل هي ــر تفعي ــة ع ــذه العالق ــم ه ــة تنظّ حوكم

ــذه  ــك ه ــىل رضورة ترشي ــار ع ــذا اإلط ــد يف ه ــم التّأكي ــد تّ ــر. وق ــس التّحري ــن اإلدارة ومجال ــا ب اعتامده

ــّي. ــاون الخارج ــة التّع ــامد آلي ــد اعت ــس عن املجال

كــام مثـّـن أعضــاء مجلــس الهيئــة مســار إرســاء القنــاة اإلخباريـّـة الجديــدة خاّصــة فيــام يهــّم التّمّيّ   
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املتعلـّـق باعتــامد لجــان مســتقلّة تــرشف عــىل تقييــم وانتقــاء مشــاريع رؤســاء التحريــر وهــو مــا مــن شــأنه 

إرســاء منــاخ مــن الثّقــة بــن مختلــف العاملــن داخــل املؤّسســة.

ــب املؤّسســة  ــن صل ــن بعــض العامل ــر ب ــرّق إىل مالحظــة بعــض التّوتّ ــّم التّط ــياق ت ويف هــذا الّس  

خاصــة عــىل صفحــات التّواصــل االجتامعــّي وقــد طالــب أعضــاء املجلــس بــرورة تفعيــل مدّونــة الّســلوك 

ــة  ــف الحساســياّت الفكريّ ــك حفاظــا عــىل اســتقالليّة املؤّسســة باعتبارهــا فضــاء ملختل ــا وذل ــزام به وااللت

والّسياســيّة.

ــالع عــىل  ــس االطّ ــب أعضــاء املجل ــة”، طل ــا الوطنيّ ــاة ليبي ــع “قن ــة م ــة املرم ــة باالتفاقيّ ويف عالق  

ــروف التــي أُبرمــت فيهــا وتفاصيــل بنودهــا. وأفــاد الّســيّد محّمــد لســعد الّداهــش أنهــا متّــت تحــت  الظّ

إرشاف وزارة الّشــؤون الخارجيّــة ويف إطــار اتّفاقيّــة ســابقة وتعّهــد مبــّد املجلــس بــكل املعطيــات املتعلّقــة 

بهــا.

ولــن تــّم انجــاز نســبة هامــة مــن بنــود هــذا العقــد وفــق التّقريــر الــذي قّدمــه الّســيّد الرّئيــس   

املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة فــإن مالحظــات أعضــاء املجلــس قــد تركّــزت حــول الّنقــاط التّاليّــة:

رضورة أن ينعكس إنجاز بنود العقد عىل جودة صناعة املضامن يف مؤّسسة التّلفزة التّونسيّة.	 

ــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصي والتــي 	  ــة العلي ــة برئاســة رئيــس الهيئ ــة الثاّلثيّ تفعيــل اللّجن

ــذه. تضــّم األطــراف املُوقِّعــة عــىل العقــد ملتابعــة مــدى تنفي

تفعيــل التّعديــل الــّذايتّ لتنظيــم آليــات صناعــة املضامــن يف ســبيل إنشــاء عالقــة ثقــة مــع جمهــور 	 

ــّي. ــّي العموم ــق اإلعالم املرف

تفعيــل رضورة قيــام املرفــق اإلعالمــّي العمومــّي بواجباتــه مــن حيــث ضــامن التّعّدديّــة والتّطــرّق إىل 	 

مختلــف مواضيــع الّشــأن العــام.
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ــمعّي  ــال الّس ــتقلّة لالتّص ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــركة ب ــة مش ــرام اتّفاقيّ ــىل إب ــان ع ــق الجانب واتّف  

والبــرصّي ومؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة تلتــزم مــن خاللهــا الهيئــة باملســاعدة عــىل تطويــر الرّصــد ومنظومــة 

ــك. ــذ ذل ــة لتنفي ــة والتّقنيّ ــات البرشيّ ــري االمكانيّ ــة وتوف ــب املؤّسس ــرصّي صل ــمعّي الب ــيف الّس األرش

2. اللّجنة الّثالثّية املكلّفة بتقييم ومتابعة تنفيذ بنود عقد األهداف والوسائل 

ــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي،  ــة العلي انعقــدت، بتاريــخ 10 نوفمــر 2020، مبقــّر الهيئ  

الجلســة األوىل التّمهيديـّـة للجنــة الثاّلثيّــة املكلّفــة بتقييــم ومتابعــة مــدى تنفيــذ االلتزامــات الــواردة بعقــد 

ــودة. ــه املنش ــق نتائج ــدى تحقي ــيّة وم ــزة التّونس ــة التّلف ــاّص مبؤّسس ــائل الخ ــداف والوس األه

والتأمــت هــذه الجلســة، بحضــور كل مــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء مجلــس الهيئــة وممثـّـل رئاســة الحكومــة 

والرّئيــس املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة.

ــد  ــواردة يف عق ــات ال ــذ االلتزام ــّدم تنفي ــدى تق ــول م ــداول ح ــة للتّ ــذه الجلس ــت ه ص ــد ُخصِّ وق  

ــك، ويف  ــود لذل ــّي املرص ــط الزمن ــب املخطّ ــيّة حس ــزة التّونس ــة التّلف ــاّص مبؤّسس ــائل الخ ــداف والوس األه

هــذا اإلطــار أكّــد الرئيــس املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة أنـّـه تــّم إحــداث إدارة الجــودة وتحريــر 

ــر وإدارة  ــس التّحري ــداث مجل ــب إح ــس اإلدارة إىل جان ــة مجل ــرح يف تركيب ــم مق ــلوك وتقدي ــة س مدّون

ــة  الحوكمــة، باإلضافــة إىل إعــداد مــرشوع هيــكل تنظيمــّي والتّقــّدم يف مــرشوع التّوصيــف الوظيفــّي وأدلّ

ــه.  ــة ل ــراءات املصاحب اإلج

ــه رغــم التّقــّدم يف االلتزامــات ســابقة  وأشــار الرئيــس املديــر العــام ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة أنّ  

ــة عطّلــت مســتوى إنجــاز املشــاريع وهــو مــا أثّــر عــىل  الذكــر إال أّن اإلشــكاليّات املتعلّقــة باملســائل املاليّ

ــاة  ــل إحــداث القن ــك تعطّ ــواردة يف عقــد األهــداف والوســائل، ومــن ذل ــدات ال ــذ التّعّه مــدى تقــّدم تنفي
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ــات  ــة، باإلضافــة إىل الّصعوب ــة التــي تبقــى كل مراحــل إنجازهــا مرتبطــة برصــد االعتــامدات املاليّ اإلخباريّ

ــا. ــة كورون ــبب جائح ــاركيّة بس ــات التّش ــل االجتامع ــة بتعطّ املتعلّق

  وأكّــد مجلــس الهيئــة خــالل هــذه الجلســة عــىل أهّميــة إرســاء العمــل التّشــاريكّ وقواعــد التّفاعــل 

ــدوره  ــه ب ــن اضطالع ــا يضم ــّي مب ــالم العموم ــة اإلع ــىل مســتوى مســار حوكم ــة ع ــة الثاّلثيّ ــار اللجن يف إط

كفضــاء حــّر وتعــّددّي ودميقراطــّي، كــام شــّدد املجلــس عــىل أهّميــة تنظيــم العالقــة مــع الحكومــة ورضورة 

ــة  ــة املاليّ ــن الّناحي ــاريع م ــم املش ــا بدع ــة بعهدته ــات املنوط ــالل االلتزام ــن خ ــة م ــذه التجرب ــا له دعمه

ــه العقــد. ــا يتضّمن حســب م

وتــّم خــالل هــذه الجلســة تحديــد أولويـّـات املرحلــة القادمــة مــن تنفيــذ عقــد األهــداف والوســائل   

واملتمثّلــة يف تحديــد آجــال متويــل القنــاة اإلخباريـّـة وإعــداد تقريــر مــن قبــل الرّئيــس املديــر العــام ملؤّسســة 

التّلفــزة التّونســيّة حــول مــدى تقــّدم إنجــاز االلتزامــات الــواردة بالعقــد، إىل جانــب توجيــه اللّجنــة الثاّلثيّــة 

ــات املذكــورة. لهــذا التّقريــر إىل الحكومــة تعــرض فيــه الطّلبــات حســب األولويّ

القسم الّثاين: اإلعالم الخاّص

1. قرار توسيع مجال بث إذاعة »الديوان آف.آم«

ورد عــىل الهيئــة بتاريــخ 21 جويليــة 2020 مطلبــا مــن املمثــل القانــوين إلذاعــة »الديــوان آف آم«   

حــول توســيع مجــال بــث القنــاة التــي تتطلــع الســتهداف جمهــور عــىل نطــاق أوســع وتوفــري مصــادر دخــل 

جديــدة حتــى تتمكــن مــن مجابهــة الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــا واملنجــرة أساســا عــن احتــداد 

ــا  املنافســة بــن اإلذاعــات الخاصــة عــىل ســوق اإلشــهار. وبعــد دراســة امللــف، قــرر مجلــس الهيئــة العلي

املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 07 ســبتمر 2020 املوافقــة عــىل توســيع 

ــاة اإلذاعيــة الخاصــة »الديــوان أف. أم.« ليشــمل- باإلضافــة إىل مناطــق واليــة صفاقــس-  مجــال بــث القن

ــة  ــيل التفاقي ــم إمضــاء ملحــق تعدي ــد ت ــق الســيارة تونــس- صفاقــس. وق ــات تونــس الكــرى والطري والي

إجــازة اإلذاعــة يف الخصــوص تضمــن التزامــات صاحــب اإلجــازة املرتبــة عــن توســيع مجــال بــث اإلذاعــة 

وتتعلــق خاصــة بـــ:

تقديــم برمجــة تتــالءم مــع اهتاممــات الجمهــور الجديــد املســتهدف يف املناطــق التــي شــملتها توســعة 	 

ــة فصــل املراســالت )décrochage local( باســتثناء األحــداث الكــرى  مجــال البــث دون اعتــامد تقني

وبــإذن مــن الهيئــة.

احرام خصوصية كل جهة شملها توسعة مجال البث.	 

ــث. مــع توفــري 	  ــكل جهــة شــملتها توســعة مجــال الب ــامد عــدد 01 مراســل محــيل عــىل األقــل ل اعت

ــث. ــال الب ــعة مج ــع توس ــامىش م ــي تت ــة الت ــة الالزم ــة والبرشي ــوارد التقني امل

2. إمضاء ملحق تعدييل التفاقية »إذاعة موزاييك آف.آم«

أســندت إجــازة »إذاعــة موزاييــك آف.آم« إىل الســيد »نــور الديــن بوطــار« وهــو املمثــل القانــوين   
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ــبة  ــع يف نس ــزم بالرفي ــىل أن يلت ــك ع ــة وذل ــتغلة لإلذاع ــاالت« املس ــالم واالتص ــطية لإلع ــة »املتوس للرشك

الحصــص الراجعــة لــه يف رأس مــال الرشكــة وحقــوق التصويــت فيهــا وفقــا ملقتضيــات الفصــل 5 مــن كــراس 

ــة. ــة خاص ــاة إذاعي ــتغالل قن ــداث واس ــق بإح ــرشوط املتعل ال

وحيــث تــم تنفيــذ هــذا اإللتــزام مبوجــب محر الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة للرشكة املســتغلة   

للقنــاة املــؤرخ يف 24 أكتوبــر 2016 تقريــر الرفيــع يف نســبة مســاهمة صاحــب اإلجــازة الســيد »نــور الديــن 

ــا إىل 34%. ــا وحقــوق التصويــت فيه بوطــار« يف رأس ماله

وعليــه، تــم اســتكامل اإلجــراءات القانونيــة بإمضــاء ملحــق تعديــيل التفاقيــة اإلجــازة بتاريــخ 21   

ســبتمر 2020 ألغيــت مبقتضــاه إلغــاء أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل األول مــن االتفاقيــة التــي تضمنت 

ــذ. ــا بالتنفي ــاء موجبه ــك النتف ــور ســابقا وذل ــزام املذك اإلل

3. إرجاع إجازة إذاعة »أوازيس آف.آم«

تنفيــذا لقــرار صــادر عــن املحكمــة اإلداريــة يف مــادة توقيــف التنفيــذ، تولــت الهيئــة متكــن صاحب   

إجــازة »إذاعــة أوازيــس آف.آم« الســيد »املرزوقــي بــو الطيــب« مجــددا مــن اســتعادة اإلجــازة املســندة 

ــالص  ــازة وخ ــة اإلج ــرشوط واتفاقي ــراس ال ــاء ك ــك بإمض ــا وذل ــول عليه ــراءات الحص ــتكامل إج ــه، واس إلي

ــة  ــة طيل ــري املســتقرة لإلذاع ــة غ ــة القانوني ــد تأخــر نظــرا للوضعي ــا ق ــي كان تاريخه ــوم اإلجــازة والت معل

الفــرة الســابقة. وللتذكــري فــإن مجلــس الهيئــة كان قــد اتخــذ يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 26 نوفمــر 2018 

قــرارا بســحب إجــازة هــذه اإلذاعــة وذلــك بســبب انقطاعهــا عــن البــث ألكــر مــن تســعن يومــا نتيجــة عدم 

خــالص الديــون املتخلــدة بذمتهــا واملرتبــة عــن معاليــم اإلرســال لفائــدة الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي 

والتلفــزي. 

 

القسم الّثالث: اإلعالم الجمعّيايت

1. دعم الهيئة لإلذاعات الجمعياتّية: دعم إلعالم القرب

أكّــدت الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي خــالل مشــاركتها يف هــذه النــدوة التــي   

نظّمهــا االتّحــاد التّونــيّس لإلعــالم الجمعيّــايتّ أنّهــا ســتواصل دعمهــا لإلذاعــات الجمعيّاتيّــة باعتبارهــا تــؤّدي 

ــة. ــا املحليّ ــة مجتمعاته ــرب يف خدم ــالم ق ــا كإع دورا محوريّ

كــام تــّم التّأكيــد خــالل هــذا االجتــامع عــىل أّن ضــامن دميومــة هــذه االذاعــات وجــودة املضامــن   

التــي تقّدمهــا هــو مــن ضمــن املشــاغل الرّئيســيّة التــي تعمــل عليهــا الهيئــة . و أّن الهيئــة راهنــت و منــذ 

تركيزهــا يف 2013 عــىل اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة وعــىل دور االعــالم الجمعيـّـايتّ يف دعــم املســار الدميقراطــّي يف 

ــات املتاحــة مــن أجــل دعمهــا ومرافقتهــا . تونــس وهــذا مــا جعلهــا رغــم الّصعوبــات تبحــث عــن اآلليّ

2. إمضاء ميثاق مهاّم اإلعالم الجمعّيايّت وتأكيد عىل الّدور املجتمعّي لإلذاعات الجمعّياتّية

ــي 2020،  ــخ 7 جانف ــرصّي بتاري ــمعّي والب ــال الّس ــتقلّة لالتّص ــا املس ــة العلي ــس الهيئ ــع مجل اجتم  
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بتونــس. اليونســكو  منظمــة  مكتــب  عــن  وممثّلــن  الجمعياتيّــة  اإلذاعــات  اتّحــاد  عــن  مبمثّلــن 

ــات  ــاد اإلذاع ــل اتّح ــذي يعم ــايتّ ال ــالم الجمعيّ ــام اإلع ــق مبه ــاق يتعلّ ــرشوع ميث ــول م ــاء ح ــور اللق ومتح

الجمعياتيّــة عــىل إنجــازه بالتعــاون مــع رشكائــه حتــى يكــون مبثابــة العقــد الــذي يجمــع كل املتدّخلــن يف 

القطــاع حــول مجموعــة مــن املبــادئ والقيــم التــي متثـّـل املهــام األساســيّة لإلعــالم الجمعيّــايتّ الــذي يتميّــز 

ــة التــي ينتمــي اليهــا. بخصوصيّتــه كإعــالم قــرب غــري ربحــي يخــدم املجتمعــات املحليّ

ــي انعقــدت  ــدوة الت ــا خــالل الّن ــع تقدميه ــي وق ــاق الت ــّم خــالل الجلســة إعــداد مســوّدة امليث وت  

ــة والدميومــة« بتونــس العاصمــة أيــام 9 ،10  ــايتّ: الــدور املجتمعــّي، الحرفيّ تحــت عنــوان »اإلعــالم الجمعيّ

.2020 جانفــي  و11 

و مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــّي لإلذاعــة الــذي أقرّتــه منظّمــة اليونســكو يــوم 13 فيفــري مــن   

ــة، تنــّوع”  كل ســنة، انتظــم يــوم 12 فيفــري 2020 مؤمتــر وطنــي تحــت عنــوان “اإلذاعــة : تعّدديّــة، متثيليّ

ــات عــن املجتمــع  ــة وجمعيّ ــة ودوليّ ــامت وطنيّ ــة ومنظّ ــاكل مهنيّ ــن عــن عــّدة هي ــك مبشــاركة ممثّل وذل

املــدين.

ــاد  ــه االتّح ــادر ب ــذي ب ــايت” ال ــالم الجمعيّ ــاّم اإلع ــاق “مه ــاء ميث ــاء، إمض ــذا اللّق ــالل ه ــّم خ و ت  

التّونــيّس لإلعــالم الجمعيّــايتّ بالتّعــاون مــع الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي ومجموعــة 

مــن املنظّــامت الوطنيّــة والّدوليّــة. وتضبــط هــذه الوثيقــة أبــرز املهــاّم املنوطــة بعهــدة املنشــآت اإلذاعيّــة 

الجمعيّاتيّــة القامئــة عــىل تكريــس إعــالم القــرب و تتضّمــن أهــّم القواعــد التــي تحثّهــا عــىل أن تكــون صوتــا 

ــات . ــات يف الجه ــن واملواطن للمواطن

ــة مبــا  ــم لعمــل اإلذاعــات الجمعيّاتيّ ــدوة إىل اإلطــار القانــويّن املنظّ ــرّض خــالل هــذه الّن ــّم التّع وت  

ــة اإلذاعــات  يف ذلــك مــرشوع القانــون األســايس للّســمعّي والبــرصّي ومــا تضّمنــه مــن أحــكام لدعــم مهنيّ

ــذي تتوّجــه  ــّوع مضامينهــا وجودتهــا وإعالئهــا إلعــالم القــرب خدمــة للجمهــور املحــيّل ال ــة وتن الجمعيّاتيّ

ــه. إلي
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ــة،  ــة حــول رصــد برمجــة اإلذاعــات الجمعيّاتيّ ــر الهيئ ــة لتقري ــج العاّم ــرّض إىل الّنتائ ــّم التّع كــام ت  

حيــث امتــّدت فــرة الرّصــد مــن 27 جانفــي اىل 2فيفــري 2020، وكان مــن بينهــا عــدم التــزام هــذه اإلذاعــات 

بالرمجــة املعلنــة وخاّصــة عــدم إيــالء أهميــة كــرى للمخــزون املوســيقّي للجهــات التــي تنتمــي اليهــا إىل 

ــدة عــىل رضورة تــاليف مثــل هــذه الثّغــرات مــن أجــل أن  جانــب عــدم احــرام توقيــت بــّث الرامــج، مؤكّ

يكــون االعــالم الجمعيّــايتّ أكــر حرفيّــة ومــن أجــل تطويــر جــودة املضامــن التــي يقّدمهــا والتــي يجــب ان 

ــّدد  ــادئ التّع ــات يف الجهــات وتحــرص أكــر عــىل ضــامن مب تعكــس باألســاس مشــاغل املواطنــن واملواطن

ــّوع. والتّن

ــة حــول اإلعــالم املدمــج  ــم عــدد مــن املداخــالت مــن بينهــا مداخل كــام شــهدت التّظاهــرة تقدي  

ورضورة مواكبــة اإلذاعــات للتّطــور التّكنولوجــّي. كــام تــّم التّأكيــد عــىل رضورة مواصلــة التّعــاون والرّشاكــة 

بــن اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة واإلذاعــات العموميّــة خاّصــة بعــد نجــاح التّجربــة التــي بــادرت بهــا الهيئــة العليا 

ــة  ــيّة الجهويّ ــات التونس ــن اإلذاع ــاءات م ــوة كف ــنة 2016، بدع ــرصّي س ــمعّي والب ــال الّس ــتقلّة لالتّص املس

ــا. ــج خــاص لدعمه ــار برنام ــة يف إط ــات الجمعيّاتيّ ــن يف اإلذاع ــن العامل للمســاهمة يف تكوي

3. اسناد 15 إجازة قناة إذاعية جمعياتية جديدة

ــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي يــوم 07 أوت 2020، حفــل تســليم  ــة العلي نظّمــت الهيئ  

إجــازات بــّث لخمــس عــرشة )15( قنــاة إذاعيّــة جمعيّاتيّــة جديــدة متخّصصــة، تغطّــي مناطــق بــكل مــن 

تونــس الكــرى والقــريوان وقصــور الّســاف واملهديــة وتالــة وقابــس وباجــة وحــامم األنــف ومنــزل بورقيبــة 

وبــن قــردان وجندوبــة وراس الجبــل وقفصــة وحاجــب العيــون والقرصيــن وتــوزر وقبــيّل، ليصبــح العــدد 

ــة. ــس 22 إذاع ــة يف تون ــات الجمعيّاتيّ ــيل لإلذاع الجم

وتخلـّـل هــذا الحفــل عــّدة مداخــالت عــن الهيئــة ومؤّسســة اإلذاعــة التّونســيّة ومعهــد الّصحافــة و   

علــوم اإلخبــار تــّم التّعبــري خاللهــا عــن تأطــري ودعــم اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة ســواًء مــن الّناحيــة التّقنيّــة أو 

برامــج للتّكويــن الّصحفــّي يف إطــار اتّفاقيّــات مشــركة، كــام تــّم التّأكيــد عــىل مــدى أهّميــة تنــّوع وتعــّدد 

تخّصــص هــذه اإلذاعــات باعتبــاره أهــّم املــؤرّشات التــي تعكــس تطــّور املشــهد الّســمعّي البــرصّي يف تونــس، 

ــة وإذاعــات تربويّــة وأخــرى شــبابيّة وإذاعــات متخّصصــة يف الّصحــة ويف  ــة ورياضيّ إذ نجــد إذاعــات ثقافيّ

الّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ويف مكافحــة الفســاد.

ــاره أهــّم  ــايتّ باعتب ــالم الجمعيّ ــة اإلع ــد خــالل هــذه املداخــالت عــىل أهّمي ــّم التّأكي ــد ت هــذا وق  

املكاســب التــي تحّققــت يف مجــال اإلعــالم مــا بعــد الثّــورة بدعــم مــن الهيئــة، و اعتبــاره ترســيخا لثقافــة 

إعــالم قــرب غــري ربحــي يســعى إىل الوصــول إىل املواطــن عــىل املســتوى املحــيّل والجهــوّي ويعمــل عــىل 

ــه. ــه واحتياجات ــاغله واهتاممات ــف مبش ــه والتّعري ــال صوت إيص
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ويف ما ييل قامئة اإلذاعات املتحّصلة عىل إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية جمعيّاتيّة وتوزيعها حسب 

مجال البث:

مجال البّثالجمعيةاالذاعة

مدينة القريوانالجمعيّة الطبيّة بالقريوانقريوان آف. آم. للّصّحة

أمبيونس آف. آم.
جمعيّة قصور الّساف للّشباب 

والثّقافة واإلعالم
معتمدية قصور الّساف

مدينة تونساملعهد العريّب لحقوق االنسانالّسّيدة آف. آم.

راديو املهدية 1
الجمعيّة املتوّسطيّة للتّبادل 

الثّقايّف والفكرّي
مدينة املهدية

معتمديّة تالةجمعيّة تالة املتضامنةتالة آف. آم.

علّيسة
جمعية إعامر وتواصل للتّنمية 

بقابس
مدينة قابس

مدينة تونسأنا يقظآي راديو

شامل آف. آم.
الجمعيّة الوطنيّة لإلبداع يف 

الّصناعات التّقليديّة
مدينة باجة

مدينة حامم األنفجمعيّة صوت بوقرننصوت بوقرنني

راديو 8
جمعيّة الّنهوض باإلعالم مبنزل 

بورقيبة
مدينة منزل بورقيبة

معتمديّة بني خالدجمعيّة التّنمية واإلعالم البديلراديو فيتا صوت الفالّح

إرادة آف. آم.
جمعيّة ارادة للثّقافة والتّنمية 

البرشيّة
مدينة بنقردان

جمعية بالتن لإلعالمبالتني راديو
معتمديّة سيدي البشري من والية 

تونس

مدينة جندوبةجمعيّة ريحانة للمرأة بجندوبةريحانة

معتمدية راس الجبلجمعيّة تونس لإلعالم الّشبايباملندرة آف. آم.
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القسم الرابع: منشآت االتّصال الّسمعي البرصي العاملة خارج إطار القانون 

1. إذاعة القران الكريم

رفض مطلب »إذاعة القرآن الكريم« املتعلّق باإلجازة	 

تقدمــت إذاعــة “القــرآن الكريــم” مبطلــب يف الحصــول عــىل إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة   

ــبات: ــالث مناس ــازة يف ث ــىل اج ــول ع ــا الحص ــض طلبه ــد رُف ــة وق خاص

ــداث  ــازة إح ــناد إج ــدم إس ــة ع ــس الهيئ ــرر مجل ــبتمر 2014 إذ ق ــخ 18 س ــبة األوىل بتاري ــت املناس كان

واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة اىل الســيد محمــد الجزيــري لعــدم توفــر الــرشوط املطلوبــة عنــد تقديــم 

ــذي يشــّكل  ــة لرئيــس حــزب ســيايس االمــر ال ــاة موجهــة اىل الدعاي ــد مــن برامــج القن املطلــب ألن العدي

ــة خاصــة و  ــاة إذاعي ــق بإحــداث واســتغالل قن ــراس الــرشوط املتعل ــات الفصــل 5 مــن ك ــة ملقتضي مخالف

ــة أو  ــرض الدعاي ــة لغ ــاة اإلذاعي ــتعامل القن ــدم اس ــازة بع ــب االج ــزام صاح ــىل رضورة الت ــص ع ــذي ين ال

ــة اىل عــدم وجــود مخطــط مــايل واضــح  ــا إضاف ــه الخاصــة أو لصــورة غــريه أو لحــزب م التســويق لصورت

ونقــص املعــدات التقنيــة وغيــاب التنــوع يف الرمجــة إىل جانــب توظيــف القنــاة يف الدعاية لشــخص »ســعيد 

الجزيــري« وحــزب »الرحمــة« األمــر الــذي يخالــف أحــكام النقطــة 14 مــن الفصــل 5 مــن كــراس الــرّشوط 

املذكــور والتــي تنــص عــىل أن يلتــزم صاحــب اإلجــازة بـــ: »عــدم اســتعامل القنــاة اإلذاعيــة لغــرض الّدعايــة 

أو التســويق لصورتــه الخاصــة أو لصــورة غــريه أو لحــزب مــا«. 

كــام تبــّن للهيئــة  أّن التوجهــات األساســية للرمجــة املضمنــة يف مطلــب الرشــح وتســمية القنــاة   

بـــ “إذاعــة القــرآن الكريــم”، يطغــى عليهــا الطابــع الدينــي والســيايس أساســا، مــام يتعــارض مــع النظــام 

القانــوين مبوجــب قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــدد 02 لســنة 2020 املــؤرخ 

ــه: “تســند  يف 13 جانفــي 2020، حيــث تنــص الفقــرة 2 مــن الفصــل الثالــث مــن كــراس الــرشوط عــىل أنّ

إجــازات إحــداث واســتغالل القنــوات اإلذاعيــة الدينيــة حرصيــا لإلعــالم العمومــي دون ســواه“. هــذا عــالوة 

ــذايت. عــىل  عــدم وجــود مخطــط مــايل واضــح وعــدم وجــود تصــّور واضــح للتّعديــل ال

و قــد طعنــت رشكــة »إذاعــة القــرآن الكريــم لإلنتــاج« يف شــخص ممثلهــا القانــوين يف قــرار الهيئــة   

املذكــور ســلفا بدعــوى تجــاوز الســلطة ، فصــدر عــن املحكمــة اإلداريــة حكــام بإلغــاء قــرار الهيئــة. وبعــد 

ــرار  ــحب الق ــور بس ــاء املذك ــم اإللغ ــذ حك ــة تنفي ــت الهيئ ــاّ، تولّ ــه بات ــايض وصريورت ــوار التق ــتنفاد أط اس

املــؤرخ يف 18 ســبتمر 2014 وإرجــاع الحالــة إىل مــا كانــت عليهــا قبــل صــدوره عمــال مبقتضيــات الفصــل 9 

ــة. ــة اإلداري ــق باملحكم ــرة جــوان 1972 املتعلّ ــؤرخ يف غ ــنة 1972 امل ــدد 40 لس ــون ع ــن القان م

و يف  مناســبة ثانيــة تــم رفــض مطلــب إذاعــة القــران الكريــم بتاريــخ 26 نوفمــر 2015 لكونــه خــارج اآلجــال 

القانونيــة، ودعــت الهيئــة اإلذاعــة إىل التوقــف عــن البث.

ــل القانــوين لإلذاعــة إلعالمــه بإعــادة  ــخ  23 ســبتمر 2020 مراســلة إىل املمث ــة بتاري وجهــت الهيئ  

النظــر يف طلبــه املقــدم بتاريــخ 25 مــارس 2014 املتعلــق بالحصــول عــىل إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة 

إذاعيــة خاصــة، لكــن هــذا األخــري مل يتفاعــل إيجابيــا مــع املوضــوع ومل يحــرص عــىل توفــري ملــف قانــوين 
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ــول دون أن  ــل معق ــي أج ــد م ــرشوط، وبع ــراس ال ــا يف ك ــوص عليه ــق املنص ــرشوط والوثائ ــتجيب لل يس

يتقــدم املمثــل القانــوين لإلذاعــة املعنيــة إىل الهيئــة بــأي وثائــق إضافيــة مللفــه األصــيل، وبإعــادة النظــر يف 

ملــف الرشــح تبــّن عــدم توفــر الــرشوط الجوهريــة للحصــول عــىل إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة 

خاصــة وأهمهــا رضورة اســتقاللية مســريي املنشــأة اإلعالميــة عــن األحــزاب السياســية وعــدم الجمــع بــن 

ــايل  ــف امل ــوض املل ــب غم ــذا إىل جان ــاة، ه ــيري القن ــىل تس ــزب و اإلرشاف ع ــة يف الح ــؤوليات القيادي املس

ــه. ــاة وانعــدام الشــفافية في للرشكــة املســتغلة للقن

وبعــد التــداول يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 نوفمــر 2020 أصــدر مجلــس الهيئــة قــرارا برفــض مطلــب 

الرشــح وعــدم إســناد إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة تحــت تســمية »إذاعــة القــرآن الكريــم 

ــق أساســية ولعــدم اســتجابة امللــف  ــر وثائ ــك لعــدم توفّ ــّث، وذل ــاة إىل التوقــف عــن الب مــع دعــوة القن

للــرشوط الجوهريــة ملامرســة نشــاط االتصــال الســمعي والبــرصي، ومخالفتــه ألحــكام ومقتضيــات املرســوم 

عــدد 116 لســنة 2011 وكــراس الــرشوط.

حجز معدات البث التابعة إلذاعة القرآن الكريم مبقرها بجهة صفاقس	 

ــز عمــود بــث إذاعــي بجهــة صفاقــس ورشع يف  ــم” إىل تركي عمــد صاحــب “إذاعــة القــرآن الكري  

البــث ، وقــد تولــت الهيئــة معاينــة ذلــك مــن خــالل رصدهــا خــالل شــهر مــاي 2020 بــث إذاعــة »القــرآن 

الكريــم« غــري القانونيــة برامجهــا يف صفاقــس عــىل الــردد 93.6 ميغاهريتــز. وعليــه راســلت الهيئــة الديــوان 

الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي لطلــب معطيــات حــول املوضــوع، فــورد الجــواب مبــا يفيــد قرصنــة 

هــذه اإلذاعــة للــرّددات املذكــورة عــر محطــة الغرابــة لبــث برامجهــا يف واليــة صفاقــس وهــو مــا ميثــل 

اعتــداء عــىل امللــك العــام للدولــة واســتغالل تــرددات دون وجــه حــق باعتبــار أن القنــاة مل تحصــل عــىل 

ترخيــص يف االســتغالل مــن الوكالــة الوطنيــة للــرددات وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفصــول 47 

و50 و51 مــن مجلــة االتصــاالت ومل تــرم اتفاقيــة يف شــأن البــث واإلرســال مــع الديــوان الوطنــي لإلرســال 

اإلذاعــي والتلفــزي، فضــال عــن عــدم الحصــول عــىل إجــازة إحــداث واســتغالل اإلذاعــة مــن الهيئــة، 

و قــد وّجهــت الهيئــة دعــوة لهــذه القنــاة للتوقــف الفــوري عــن البــث مبوجــب مراســلة مؤرخــة يف غــرة 

جويليــة 2020، لكنهــا مل تســتجب لهــا فاتّخــذ مجلــس الهيئــة بتاريــخ 18 أوت 2020 قــرارا يقــي بحجــز 

التجهيــزات املســتعملة يف البــث وعليــه قــام فريــق مــن راصــدي الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 

ــزات املســتعملة  ــخ 19 أوت 2020، بحجــز التجهي ــة، بتاري ــوري الضابطــة العدلي ــن مبأم ــرصي مصحوب والب

للبــث مــن قبــل قنــاة إذاعيــة غــري حاصلــة عــىل إجــازة وذلــك بعــد معاينــة ميدانيــة ملامرســة نشــاطات 

بــث غــري قانونيــة.

وتــم تنفيــذ هــذا الحجــز مبوجــب محــر الحجــز عــدد 5/2020 املــؤرخ يف 18 أوت 2020، و أحالتــه   

ــد  ــة. وق ــا لإلجــراءات القانوني ــة بصفاقــس 2 طبق ــدى املحكمــة االبتدائي ــة ل ــل الجمهوري عــىل الســيد وكي

قضــت الدائــرة الجناحيــة الثانيــة لــدى املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 02 بتاريــخ 15 ســبتمر 2020 بصّحــة 

إجــراءات الحجــز يف الحكــم الجــزايئ عــدد01/2020. 
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ــلة كل  ــخ 27 أوت 2020، مبراس ــرصي بتاري ــمعّي والب ــال الّس ــتقلّة لالتّص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــذا وقام ه

ــر العــام ملركــز الدراســات والبحــوث  ــة التونســية والســيد الرئيــس املدي ــر العــام للديوان مــن الســيد املدي

ــة ملعاينتهــا والتثبــت  لالتصــاالت تــم مــن خاللهــا عــرض تجهيــزات البــث الراديــوي املحجــوزة لــدى الهيئ

ــد انعــدام  ــة يفي ــخ 15 ســبتمر 2020 جــواب اإلدارة العامــة لألبحــاث الديواني ــورد بتاري مــن مصدرهــا، ف

وجــود أّي تصاريــح ديوانيــة تتعلــق بتوريــد رشكــة “قــرآن كريــم لإلنتــاج” لتجهيــزات إرســال راديويــة  بصفــة 

قانونيــة
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الهيئة تتعرض للحصار من أتباع النائب وصاحب »إذاعة القرآن الكريم« سعيد الجزيري	 

ــر 2020  ــخ 23 نوفم ــرارا بتاري ــرصي ق ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــدرت الهيئ أص  

يقــي برفــض املطلــب املقــدم بتاريــخ 25 مــارس 2014 مــن وكيــل رشكــة »قــرآن كريــم لإلنتــاج« املســتغلة 

لـــ »إذاعــة القــرآن الكريــم«، وعــدم إســناد إجــازة إحــداث واســتغالل قنــاة إذاعيــة خاصــة تحــت تســمية 

»إذاعــة القــرآن الكريــم« ودعــوة اإلذاعــة للتوقــف عــن البــث وذلــك لعــدم اســتجابة ملــف اإلذاعــة املذكورة 

ملقتضيــات كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــىل إجــازة إحــداث واســتغالل قناة إذاعيــة خاصــة ولألحكام 

املنظمــة ملامرســة حريــة االتصــال الســمعي والبــرصي،

ــم  ــري بتقدي ــعيد الجزي ــام س ــون وق ــرام القان ــت اح ــة ورفض ــل اإلذاع ــة مل متتث ــرار الهيئ ــر ق وإث  

برنامــج حــول الهيئــة تــم بثــه يــوم 04 ديســمر 2020 دعــا خاللــه منارصيــه للتجمهــر واالعتصــام أمــام مقــر 

الهيئــة واســتعامل الخطــاب الدينــي لتحريضهــم، وذلــك بهــدف التصــدي لقــرار إيقــاف بــث »إذاعــة القــرآن 

الكريــم«. كــام حــّدد خــالل الرنامــج يــوم 07 ديســمر 2020 موعــدا ملحــارصة الهيئــة كــام صــور ألنصــاره 

عــىل الصفحــة الرئيســية لإلذاعــة عــىل شــبكة التواصــل االجتامعــي »الفايســبوك« الطريــق املــؤدي ملقرهــا، 

ــه. ــه عــن توفــريه للحافــالت لنقــل أنصــاره وتوفــريه كل املســتلزمات للملتحقــن ب إىل جانــب إعالن

ويف املوعــد الــذي حــّدده خــالل الرنامــج حــارص ســعيد الجزيــري وأنصــاره مقــر الهيئة منذ ســاعات   

مبكــرة بنصــب خيمــة أمــام مقــر الهيئــة وغلــق املتجمهريــن للطريــق املؤديــة لــه واســتعامل مضخــامت 

ــة ضــد  ــة، إىل جانــب توجهــه بخطــب تحريضي ــل عمــل الهيئ ــوم مــاّم تســبب يف تعطي الصــوت كامــل الي

الهيئــة ورئيســها وأعضــاء مجلســها وأعوانهــا مســتعمال يف ذلــك شــعارات تضمنــت عبــارات شــتم وإهانــة 

وادعــاءات كاذبــة ضــد أعضــاء مجلــس الهيئــة قصــد التشــهري بهــم علنــا والنيــل مــن اعتبارهــم مــع مغالطــة 

الــرأي العــام واتهــام الهيئــة برفــض تنفيــذ األحــكام القضائيــة، كــام تطــورت الشــعارات إىل حــّد تكفــري الهيئــة 

ممثلــة يف أعضــاء مجلســها وأعوانهــا نتيجــة الحملــة املمنهجــة التــي قــام بهــا الجزيــري عــر إذاعــة »القــرآن 

الكريــم« لبــث فكــرة لــدى املســتمعن أن الهيئــة تســعى إليقــاف البــث ملعاداتهــا للديــن.

خروقات إذاعة القرآن الكريم املتعلقة باملضامني	 

عاينــت الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي والبــرصي  خرقــا جســيام يف برنامــج تــم بثـّـه عــىل إذاعــة   

ــزي  ــل يف خطــاب منطــي متيي ــخ 16 ديســمر 2020، يتمثّ ــة عــىل إجــازة بتاري ــم غــري الحاصل القــرآن الكري

يقــوم عــىل إهانــة كرامــة املــرأة مــن خــالل تشــييئها ومتثيــل رحمهــا “باملصنــع” مــا ميثّــل انتهــاكا صارخــا 

ــخ 18  ــدة بتاري ــته املنعق ــة يف جلس ــس الهيئ ــرر مجل ــانية، ق ــذات االنس ــن ال ــل م ــان والّني ــة االنس لكرام

ديســمر 2020 إحالــة الخــرق الجســيم املســجل يف اإلذاعــة املذكــورة عــىل أنظــار النيابــة العموميــة، عــىل 

معنــى أحــكام الفصــل 46 مــن الدســتور التونــيس واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

والفصــل 11 مــن القانــون األســايس عــدد 58 لســنة 2017 املــؤرخ يف 11 أوت 2017 واملتعلــق بالقضــاء عــىل 

العنــف ضــد املــرأة.

ــل  ــة 2020 الســيد وكي ــخ 10 جانفــي 2020 وغــرة جويلي ــة بتاري ــك راســلت الهيئ ــاءا عــىل ذل وبن  

الجمهوريــة لــدى املحكمــة االبتدائيــة بــن عــروس التخــاذ التدابــري الالزمــة لــردع املرشفــن عــىل اإلذاعــة 
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واملســؤولن عــن خطهــا التحريــري ملــا فيهــا مــن بــثٍّ لخطابــات تحريضيــة عــىل العنــف والكراهيــة والدعوة 

ــى  ــم عــىل معن ــة لجرائ ــال مكّون ــف وهــي أفع ــد بالعن ــن والتهدي ــس والدي ــز عــىل أســاس الجن إىل التميي

ــون الجــزايئ، القان

2. توقيف إجراءات تسوية وضعية قناة »حنبعل«

   انطلقــت القنــاة التلفزيــة الخاصــة »حنبعــل« )Hannibal TV( يف البــث منــذ 13 أفريــل 2005 مبوجــب 

اتفاقيــة أبرمــت يف 13 فيفــري 2004 بــن الدولــة التونســية ممثلــة يف وزارة االتصــال والســيد العــريب نــرصة 

ــخ  ــك التاري ــث بعــد ذل ــاة يف الب ــري 2014. و اســتمرت هــذه القن ــدة عــرش ســنوات انتهــت يف 14 فيف مل

ــات الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املشــار  ــا وفــق مقتضي وماطلــت يف تســوية وضعيتّه

إليــه ســابقا ومل تحــرم التنابيــه الصــادرة عــن الهيئــة يف إطــار حثهــا عــىل اســتكامل ملفهــا القانــوين وااللتــزام 

بالــرشوط املنصــوص عليهــا يف الترشيــع الجــاري بــه العمــل.

ــد اإلجــراءات يف  ــة بعدي ــاة مــّدة تجــاوزت ســّت ســنوات قامــت خاللهــا الهيئ    و بعــد إمهــال هــذه القن

إطــار حــّث املمثــل القانــوي للقنــاة عــىل تســوية وضعيتهــا مــن ذلــك توجيــه املراســالت والتنابيــه وعقــد 

جلســات االســتامع لــه وألطــراف ذات عالقــة، ونظــرا لعــدم االمتثــال ملطالــب الهيئــة لتحيــن امللــف املــايل 

للقنــاة وفــق متطلبــات الشــفافية املاليــة واإلدالء مبــا يفيــد تغيــري صبغــة الرشكــة املســتغلة لهــا مــن رشكــة 

ــة  ــت الهيئ ــرشوط وّجه ــراس ال ــن ك ــا للفصــل 4 م ــة االســم طبق ــة خفي ذات مســؤولية محــدودة إىل رشك

ــل  ــات يف أج ــرارا باإلذاع ــن ق ــوع تضم ــريا  يف ذات املوض ــا أخ ــاة تنبيه ــة 2020 اىل القن ــخ 08 جويلي بتاري

ــة بعــد انقضــاء األجــل دون اســتجابة  ــر مجلــس الهيئ ــخ بلوغــه. وقــد اضطّ خمســة عــرش يومــا مــن تاري

التّخــاذ القــرار عــدد31/2020 املــؤرخ يف 7 ســبتمر 2020 بإيقــاف إجــراءات تســوية وضعيــة القنــاة التلفزيــة 

الخاصــة »حنبعــل«. وبالتــايل و منــذ هــذا التاريــخ أصبحــت القنــاة يف وضعيــة بــث غــري قانونيــة، فوجهــت 

لهــا الهيئــة بتاريــخ 12 أكتوبــر 2020 دعــوة للتوقــف الفــوري عــن البــث.

3. استكامل إجراءات إحالة ملّفات القنوات غري القانونية عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

عمــال مبقتضيــات القانــون األســايس عــدد 10 لســنة 2017 املــؤرخ يف 7 مــارس 2017 واملتعلــق باإلبــالغ عــن 

ــرصي أن اتخــذ  ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والب ــة العلي ــس الهيئ ــة املبلغــن ســبق ملجل الفســاد وحامي

بتاريــخ 4 نوفمــر 2019 قــرارا بإحالــة ملفــات القنــوات غــري الحاصلــة عــىل إجــازة عــىل الهيئــة الوطنيــة 

ملكافحــة الفســاد مــن أجــل مخالفــة القانــون وشــبهات فســاد إداري ومــايل انعكســت ســلبا عــىل الخــط 

التحريــري لهــذه القنــوات وبالتــايل عــىل املضامــن اإلعالميــة التــي تبثهــا للجمهــور املســتهدف. 

   و يُْذكــر أنــه ســبق للهيئــة أن أحالــت ملــف قنــاة »حنبعــل« عــىل الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد منــذ 

شــهر أكتوبــر 2018 مــن أجــل شــبهات فســاد وتهــرّب رضيبــي، 

   وقــد اســتكملت وحــدة الشــؤون القانونيــة بالهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصي إجراءات 
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إحالــة بقيــة ملفــات القنــوات املســتمرة يف البــث دون إجــازة وذلــك بإحالــة ملفــْي إذاعــة »القــرآن الكريــم« 

والقنــاة التلفزيــة الخاصــة »الزيتونــة يت يف« يــوم 22 جانفــي 2020 وإحالــة ملــف القنــاة التلفزيــة الخاصــة 

»نســمة يت يف« يــوم 14 فيفــري 2020،

و قــد أصــدرت الهيئــة بالغــا للــرأي العــام حــول هــذا املوضــوع  بتاريــخ 18 فيفــري 2020 أكّــدت   

فيــه أن اســتمرار هــذه القنــوات يف البــث خــارج إطــار القانــون ميثــل مظهــرا مــن مظاهــر الفســاد ومــن 

ــة  ــا لعلوي ــا ضامن ــا التعاضــد مــن أجــل التصــدي له ــالف اختصاصاته ــة عــىل اخت واجــب مؤسســات الدول

ــه. ــاواة أمام ــون واملس القان

كــام نبّهــت الهيئــة اىل أن عــدم االلتــزام بالقانــون يتــم بحاميــة مــن أحــزاب سياســية تدعــم هــذه   

املنشــآت ومتولهــا بطــرق مشــبوهة وهــو مــا مــن شــأنه اإلرضار بســالمة عمليــة االنتقــال الدميقراطــي وتركيــز 

ــة ومؤسســاتها. ــة الدميقراطي ــة املدني ــم الدول قي

   وتتلخص التجاوزات وشبهات الفساد يف ملفات هذه القنوات غري القانونية يف النقاط التالية: 

ــث 	  ــد االســتمرار يف الب ــه النظــر خاصــة مــن خــالل تعّم ــون والقــرارات الصــادرة ممــن ل خــرق القان

دون إجــازة رغــم صــدور قــرارات الهيئــة املذكــورة ســلفا ســواء بإيقــاف إجــراءات التســوية أو برفــض 

مطالــب الرشــح، وعــدم االمتثــال لدعــوات الهيئــة بالتوقــف عــن البــث، إىل جانــب تجاهل قــوة األحكام 

القضائيــة القاضيــة بإقــرار محــارض حجــز معــدات البــث التابعــة للقنــاة.

تجاهــل ســلطة مؤسســات الدولــة وارتــكاب جرائــم عــىل معنــى القانــون الجــزايئ يف خصــوص كــر 	 

األختــام املوضوعــة عــىل غرفــة البــث واالرســال عــىل إثــر تنفيــذ عمليــات حجــز التجهيــزات الروريــة 

للبــث التابعــة لتلفــزة »نســمة يت يف« وإلذاعــة »القــرآن الكريــم«.

توظيــف القنــاة للدعايــة والتســويق لصــورة صاحــب القنــاة أو للدعايــة الحزبيــة وهــو مــا يتنــاىف مــع 	 

مبــدإ اســتقاللية الخــط التحريــري ملنشــآت االتصــال الســمعي والبــرصي ومــع الرســالة األساســية لهــا 

املتمثلــة يف نــرش الوعــي واملعرفــة وضــامن إعــالم تعــددي ونزيــه قائــم عــىل الــرأي والــرأي املخالــف، إىل 

جانــب مخالفــة القوانــن الجــاري بهــا العمــل وأخالقيّــات املهنــة وضوابطهــا واملبــادئ األساســية املنظمــة 

لقطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي. 

استغالل القناة لإلشهار السيايس خالل الحمالت االنتخابية.	 

مخالفــة االلتزامــات املتعلّقــة باملضامــن اإلعالميــة مــن خــالل تضليــل الرأي العــام وعدم احــرام حقوق 	 

االنســان وتوظيــف القنــاة لبــث خطابــات التّحريــض عــىل العنــف والدعــوة إىل الكراهيــة والتمييــز مبــا 

يهــدد األمــن الوطنــي والنظــام العــام. 

انعــدام الشــفافية يف مــا يتعلــق مبعامــالت القنــاة وإدارة أموالهــا ومســالك متويالتهــا ومصادرهــا، إىل 	 

ــي. جانــب التهــرب الريب

اســتغالل امللــك العــام بــدون وجــه حــق مــن خــالل قرصنــة إذاعــة القــرآن الكريــم للــرددات الراديويــة 	 

مبــا ميثــل اعتــداء عــىل مصــدر مــن مصــادر تعبئــة ميزانيــة الدولــة باعتبــار أن اســتغالل الطيــف الــرددي 

منظــم بالرّخــص التــي متنحهــا الجهــات الرســمية املتمثلــة يف الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي 
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ــة للــرددات، ويرتّــب عنــه  ــة الوطني ــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي والوكال والبــرصي والدي

دفــع معاليــم.

غيــاب اّي معلومــة عــن مصــدر أجهــزة إرســال إذاعــة »القــرآن الكريــم« ووجــود شــبهة تهريــب وجرائم 	 

ديوانية.

 	

4. توجيه تقارير حول وضعية القنوات غري القانونية إىل الجهات الرسمية

ــول  ــر ح ــرصي تقاري ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــنة 2020 وجه ــالل س خ  

وضعيــة القنــوات غــري قانونيــة اىل كل مــن رئاســة الجمهوريــة و رئاســة الحكومــة و وزارة العــدل و  وزارة 

الداخليــة و وزارة الدفــاع الوطنــي و وزارة تكنولوجيــات االتصــال و وزارة املــرأة والوزيــر املكلــف بالعالقــة 

ــدين ــع امل ــتورية واملجتم ــات الدس ــع الهيئ م

5. إحالة ملفات القنوات الغري قانونية عىل القضاء.

أحالــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــىل أنظــار النيابــة العموميــة ملفــات   

كل مــن القنــاة التلفزيــة »نســمة يت يف« و »الزيتونــة يت يف« ويحوصــل الجــدول التــايل الشــكايات املحالــة 

عــىل وكيــل الجمهوريــة املتعلقــة بــكل مــن القنــاة االذاعيــة الخاصــة »القــرآن الكريــم« والقنــاة التلفزيــة 

ــة. »الزيتون
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سمر 2020
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اســتنادا ا

ضــد املــرأة.
ف 

ىل العنــ
ضــاء عــ

ق بالق
واملتعلــ

صباحــا 
ســابعة 

ســاعة ال
ىل ال

ســمر 2020 عــ
ىل مــا تــم بثــه يــوم 16 دي

بنــاء عــ

ب 
شــع

ب ال
س نــوا

ب مبجلــ
ن تقديــم النائــ

ي« مــ
س دينــ

يف برنامــج بعنــوان » در

ســعيد الجزيــري.
ن 

صل 40 م
الف

املرسوم عدد 116 

يف 
سنة 2011 املؤرخ 

ل

02 نوفمر 2011

وكيل الجمهورية باملحكمة 

س
ن عرو

االبتدائية ب

سمر 2020
31 دي

ب يدعــو 
ىل خطــا

ضافــة ا
ضــد الهيئــة إ

ب وشــتم 
ت ثلــ

ث عبــارا
ن أجــل بــ

مــ

شــكل 
ي وي

امعــ
ســلم االجت

ف والكراهيــة مبــا يهــدد ال
ىل العنــ

ض عــ
ىل التحريــ

إ

ن(
امء مراقبــ

ن العــام )ذكــر أســ
ىل األمــ

خطــرا عــ

سنة 2011 واحكام املجلة الجزائية،
ىل أحكام املرسوم عدد 115 ل

 استنادا إ

ســاعة الرابعــة بعــد 
ىل ال

ىل مــا تــم بثــه يــوم 16 نوفمــر 2020  عــ
بنــاء عــ

س 
ب مبجلــ

ن تقديــم النائــ
ب« مــ

ت يــا شــع
ن انــ

يف برنامــج بعنــوان » ايــ
الــزوال 

ب ســعيد الجزيــري.
شــع

ب ال
نــوا
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تاريخ االحالة
ضوع االحالة

مو
ص االحالة

ن
صة

الجهة املخت

09 جويلية 2020 

ن 
ن قنــاة الزيتونــة غــري القانونيــة مــ

ت متكــ
ســا

ص مالب
صــو

ث بخ
فتــح بحــ

س 
ســة باملحكمــة االبتدائيــة بتونــ

ن قاعــة الجل
رش مــ

ث املبــا
صويــر والبــ

الت
ن املرسوم عدد 

صل 62 م
الف

115-2011

وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية 

س
بتون

10 نوفمر 2020

ىل 
ب جرائــم القتــل واالعتــداء عــ

ىل ارتــكا
ض عــ

ب التحريــ
الرويــج لخطــا

ن العــام.
ىل األمــ

شــكل خطــرا عــ
ي وي

امعــ
ســلم االجت

ص مبــا يهــدد ال
االشــخا

سنة 2011 واحكام املجلة الجزائية،
ىل أحكام املرسوم عدد 115 ل

 استنادا إ

ث 
ىل مــا تــم بثــه خــالل شــهر أكتوبــر 2020 برنامــج بعنــوان »حديــ

بنــاء عــ

ص«.
خــا

ن املرسوم عدد 
صل 40 م

الف

يف 02 
سنة 2011 املؤرخ 

116 ل

نوفمر 2011

وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية 

باريانة

ىل وكيل الجمهورية 
ت املحالة ع

شكايا
جدول ال

ىل إجازة »الزيتونة«
صلة ع

صة غري الحا
املتعلقة بالقناة التلفزية الخا
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الباب الثاين: 

مشاريع واهتاممات الهيئة خالل سنة 2020
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القسم األول: مرشوع القانون األسايس إلرساء الهيئة الدستورية

وضعــت الهيئــة خــالل ســنة 2020 مــرشوع قانــون أســايس بديــل عــن املرســوم عــدد 116 لســنة   

2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 عــىل ســلّم أولوياتهــا وبعــد صــدور نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة 

والرئاســية لســنة 2019 وبدايــة اســتقرار الوضــع الســيايس والحكومــي واصلــت الهيئــة مطالبتهــا بــرورة 

ســّن مــرشوع قانــون أســايس متعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي يســتجيب إىل املعايــري الدوليــة يف 

مجــال تعديــل اإلعــالم الســمعي البــرصي وقــد أصــدرت مبناســبة ذكــرى اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة 

بتاريــخ 03 مــاي 2020 والــذي تزامــن مــع الذكــرى الســابعة لتأســيس الهيئــة بيانــا  أشــارت فيــه أن اإلعــالم 

ــة  ــه األولوي ــالء ملفات ــة إلي ــف األطــراف املتدخل ــل مختل ــن قب ــا م ــال وتنســيقا مضاعف ــب عم ــازال يتطل م

القصــوى وأولهــا إرســاء إطــار قانــوين يضمــن حريــة اإلعــالم واســتقالليته ويكــرس مبــادئ الدولــة املدنيــة 

التعدديــة، كــام حثّــت الهيئــة، يف البيــان املشــار إليــه، مجلــس نــواب الشــعب إىل التريــع يف ســن قانــون 

أســايس، بديــل للمرســوم 116 لســنة 2011 ينظــم قطــاع اإلعــالم الســمعي البــرصي ويضمــن حريتــه ويكــرس 

اســتقاللية الهيئــة التعديليــة ونجاعــة عملهــا ويحافــظ عــىل كل املكتســبات التــي تحققــت يف هــذا املجــال، 

غــري أّن هــذا الحــرص مــن الهيئــة عــىل الذهــاب يف كل االتجاهــات مــن أجــل الضغــط يف ســبيل التريــع 

يف ســن إطــار ترشيعــي متكامــل للســمعي البــرصي قابلتــه مســاع حثيثــة مــن قبــل بعــض الكتــل الرملانيــة 

التــي تســعى إىل نســف املكتســبات التــي تحققــت يف مجــال تعديــل اإلعــالم متهيــدا ملحاولــة اخراق املشــهد 

اإلعالمــي وتوظيفــه لصالــح أجنــدات حزبيــة وسياســية، فقــد أودعــت كتلــة ائتــالف الكرامــة مبجلــس نــواب 

الشــعب مقــرح قانــون  يرمــي إىل تنقيــح بعــض فصــول املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وذلــك مــن خــالل 

ــة  ــة املطلق ــىل األغلبي ــامدا ع ــعب اعت ــواب الش ــس ن ــرور مبجل ــر امل ــة ع ــة الهيئ ــري تركيب ــعي إىل تغي الس

ــة عــالوة عــىل الســعي إىل إلغــاء نظــام  ــة للمحاصصــة الحزبي ــح املجــال إلخضــاع الركيب ــه مبــا يفت ألعضائ

اإلجــازات املعمــول بــه يف جــل التجــارب الدميقراطيــة وتعويضــه بنظــام الترصيــح مبــا يشــكل خطــرا جديــا 

عــىل املشــهد اإلعالمــي الســمعي البــرصي بــل والحيــاة السياســية برمتهــا واألمــن القومــي،

القــت هــذه املبــادرة معارضــة كبــرية مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي والتــي 

ــه  ــخ 12 مــاي 2020 عــرت في ــا  بتاري ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بيان ــة العلي أصــدرت الهيئ

عــن تخوفاتهــا بخصــوص مقــرح القانــون املقــدم، وأكــدت أن هــذه املبــادرة تتعــارض ونــص الدســتور يف 

الفصــل 148 نقطــة 8 منــه، والــذي ينــص عــىل أن “تواصــل الهيئــة املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 

القيــام مبهامهــا إىل حــن انتخــاب هيئــة االتصــال الســمعي البــرصي«، كــام أكــدت أن اقتصــار هــذه املبــادرة 

عــىل تنقيــح بعــض فصــول املرســوم هــو تأكيــد لنــوازع املامطلــة والتفــّي مــن أحــكام دســتور 2014 الــذي 

نــص عــىل رضورة ســن القوانــن األساســية تعويضــا للمراســيم واســتكامل بنــاء املؤسســات الضامنــة لعلويــة 

ــات الدســتورية املســتقلة، وأكــدت أن مضمــون هــذه  ــون وعــىل رأســها املحكمــة الدســتورية والهيئ القان

املبــادرة وإذ يعكــس ظاهريــا عــدم إملــام أصحابهــا بــدور التعديــل وبإشــكاليات القطــاع الســمعي والبــرصي 

ــن  ــاع وتأم ــة القط ــد حوكم ــو مزي ــم نح ــة لديه ــة جّدي ــود رؤي ــدم وج ــه وع ــم بخصوصيات ــة معرفته وقلّ

شــفافيته وتنوعــه وتعــدده، فإنــه يخفــي نوايــا بعــض األحــزاب الراميــة إىل وضــع اليــد عــىل قطــاع اإلعــالم 
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مــن خــالل إخضــاع الهيئــة التعديليــة املســتقلة للمحاصصــة الحزبيــة ولســيطرة مراكــز النفــوذ الخفيــة.

كــام أشــارت الهيئــة يف بيانهــا إىل أن إقــدام مكتــب مجلــس النــواب عــىل ســحب املبــادرة الترشيعية،   

ــرر ودون  ــي 2018، دون م ــخ 03 جانف ــة بتاري ــة املنقضي ــدة النيابي ــالل امل ــا خ ــم إيداعه ــد ت ــي كان ق الت

ــع،  ــر واق ــرض أم ــة ف ــل إىل محاول ــا يحي ــوين إمن موجــب قان

ودعــت كل أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب ومختلــف كتلــه إىل النــأي بأنفســهم عــن املبــادرات املخالفــة 

للدســتور والتــي ترمــي يف آخــر املطــاف اىل وضــع اليــد عــىل االعــالم وعــىل الهيئــة التعديليــة اىل حــد اآلن 

يف مجــال الحقــوق والحريــات، كــام دعــت الهيئــة رئيــس الجمهوريــة، مبــا لــه مــن صالحيــات ذات عالقــة 

ــادرة  ــم املب ــىل اإلرساع بتقدي ــة ع ــس الحكوم ــث رئي ــتور و ح ــكام الدس ــزام بأح ــرض االلت ــل، إىل ف بالتدخ

ــز املؤّسســات الدســتورية، ــزام باســتكامل تركي ــارا ملــا ورد يف برنامجــه مــن الت ــة اعتب ــة الحكومي الترشيعي

ــة إىل التصــدي  ــة واملهني ــاكل النقابي ــات املجتمــع املــدين والهي ــة بيانهــا بدعــوة كافــة مكون وختمــت الهيئ

ملثــل هــذه املبــادرات الترشيعيــة املشــبوهة التــي تتعــارض مــع مبــادئ الدســتور و املبــادرة بوضــع قوانــن 

أساســية لتعويــض املراســيم،

ــف  ــل مختل ــن قب ــم م ــن الدع ــري م ــون الكث ــذا القان ــرح ه ــن مق ــة م ــف الهيئ ــب موق ــد جل وق  

األطــراف التــي تســعى إىل املحافظــة عــىل املســار الدميقراطــي وحاميتــه مــن إمكانيــة الرجــوع إىل الــوراء 

وقــد اســتقبل مجلــس الهيئــة بتاريــخ 11 جــوان 2020 ممثلــن عــن الهيــاكل املهنيــة، وهــم الســادة ناجــي 

البغــوري عــن النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين وســامي الطاهــري عــن االتحــاد العــام التونيس للشــغل 

ــة  ــح عــن جمعي ــوم مريب ــة ألصحــاب التلفــزات الخاصــة والســيدة كلث ــة الوطني ولســعد خــذر عــن الغرف

ــب،  ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــس الهيئ القضــاة التونســين والســيد فتحــي الجــرّاي رئي

وقــد تــم خــالل هــذا اللقــاء التباحــث حــول عــدة مواضيــع تهــم قطــاع اإلعــالم واإلطــار القانــوين للتعديــل 

الســمعي والبــرصي وســبل تطويــره وكذلــك مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريّــة االتصــال الســمعي 

البــرصي البديــل عــن املرســوم 116 لســنة 2011، وتــم أيضــا التطــرق اىل املبــادرة الترشيعيــة التــي تقدمــت 

بهــا كتلــة “ائتــالف الكرامــة” مبجلــس نــواب الشــعب.

 

HAICA - الهيئة تدعو اىل التريع يف سن قانون السمعي البرصي الجديد وإىل فتح ملفات الفساد
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وقــد أكــد الحــارضون رفضهــم لهــذه املبــادرة التــي تشــكل خطــورة وتهديــدا حقيقيــا لحريـّـة اإلعــالم   

ــالم  ــة اإلع ــة لحري ــن املكتســبات الضامن ــة والراجــع ع ــتقاللية الهيئ ــن اس ــس م ــدف اىل امل ــس وته يف تون

ــا املرســوم عــدد 116 لســنة  ــي أقرّه ــة االتصــال الســمعي والبــرصي الت ــري املنظمــة لحريّ بالنظــر إىل املعاي

2011 ومقتضيــات كراســات الــرشوط املتعلقــة بإحــداث واســتغالل القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة، كــام اتفــق 

املجتمعــون عــىل رضورة حــّث الحكومــة عــىل التريــع بتقديــم مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريـّـة 

ــواب الشــعب. االتصــال الســمعي البــرصي املتكامــل يف أقــرب اآلجــال اىل مجلــس ن

ويف اإلطــار  نفســه انعقــد اجتــامع مبقــر الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتاريخ   

12 جــوان 2020 جمــع ممثلــن عــن الهيئــات الدســتورية والعموميــة املســتقلة عــّر خاللهــا الحــارضون عــن 

الرفــض الكامــل ملثــل هــذه املبــادرات التــي تتعــارض مــع مبــادئ الدســتور وتهــدد التجربــة الدميقراطيــة 

وتفتــح املجــال أمــام محــاوالت وضــع اليــد عــىل قطــاع اإلعــالم، كــام عــروا عــن مســاندتهم للهيئــة ضــد 

كافــة املحــاوالت التــي تهــدف اىل رضب منظومــة التعديــل ومكتســبات القطــاع اإلعالمــي الســمعي البــرصي، 
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ــن  ــتقلة ع ــة املس ــتورية والعمومي ــات الدس ــه الهيئ ــرت في ــخ ع ــس التاري ــان  بنف ــدر بي ــد ص وق  

رفضهــا لهــذه املبــادرة الترشيعيــة وطالبــت الحكومــة بالتريــع بإيــداع مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق 

ــة يف مجــال  ــري الدولي ــادئ الدســتور وأهــم املعاي ــذي يســتجيب ملب ــرصي ال ــة االتصــال الســمعي الب بحري

حوكمــة اإلعــالم والــذي انكبــت الهيئــة الحاليــة منــذ ســنة 2015 عــىل إعــداده مــع مختلــف الفاعلــن يف 

ــه. ــة في ــراف املتدخل ــاع واألط القط

ــايس  ــون األس ــرشوع القان ــول م ــة ح ــدوة صحفي ــوان 2020 ن ــخ 17 ج ــة بتاري ــت الهيئ ــد نظم وق  

ــور  ــك بحض ــنة 2011 وذل ــدد 116 لس ــوم ع ــل للمرس ــرصي البدي ــمعي الب ــال الس ــة االتص ــق بحري املتعل

الهيــاكل املهنيــة وهــي النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين واالتحــاد العــام التونــيس للشــغل والغرفــة 

الوطنيــة ألصحــاب التلفــزات الخاصــة وجمعيــة القضــاة التونســين، إىل جانب الهيئــات الدســتورية والهيئات 

العموميــة املســتقلّة املتمثلــة يف الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وهيئــة النفــاذ إىل املعلومــة والهيئــة العليا 

لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب والهيئــة الوطنيــة ملكافحــة 

ــامت  ــن املنظ ــدد م ــة إىل ع ــخصية، باإلضاف ــات الش ــة املعطي ــة لحامي ــة الوطني ــخاص والهيئ ــار باألش االتج

ــات األساســية. ــى بحقــوق اإلنســان والحري ــي تُعن ــة الت ــة والدولي الوطني
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وتــّم خــالل هــذه النــدوة  دعــوة الحكومــة إىل التريــع بإيــداع مــرشوع القانــون األســايس املتكامــل   

املتعلـّـق بحريــة اإلعــالم الســمعي البــرصي، الــذي حرصــت الهيئــة مــن خاللــه عــىل الحفــاظ عــىل املكاســب 

التــي تحققــت يف مجــال حريــة التعبــري واإلعــالم، وعملــت عــىل دعمــه وتطويــره يف ســبيل إرســاء مشــهد 

ســمعي بــرصي متعــدد ومتنــوع ومســتقل ومســؤول وقــادر عــىل املنافســة ومواكبــة التطــور التكنولوجــي، 

إضافــة إىل الدفــع باتجــاه إرســاء هيئــة تعديليــة تحتكــم إىل مقومــات النجاعــة يف الســياق التونــيس مــن 

خــالل توفــري ضامنــات اســتقالليتها ومنحهــا الصالحيــات الكافيــة للقيــام بدورهــا كهيئــة دســتورية ُعهــد لهــا 

مبقتــى الفصــل 127 مــن الدســتور العمــل عــىل دعــم الدميقراطيــة والســهر عــىل ضــامن حريــة التعبــري 

واإلعــالم وضــامن إعــالم تعــددي ونزيــه.

ــق  ــون األســايس املتعل ــة عــىل مــرشوع القان ــة إىل املصادق ــدوة الحكوم ــا املشــاركون  يف هــذه الن ــام دع ك

ــرصي. ــة االتصــال الســمعي الب بحري
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ــس  ــة مبجل ــات الخارجي ــات والعالق ــوق والحري ــة الحق ــتمعت لجن ــوان  2020، اس ــخ 23 ج وبتاري  

ــة  ــادرة الترشيعي ــوص املب ــرصي بخص ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــعب إىل الهيئ ــّواب الش ن

ــاي 2020،  ــخ 04 م ــعب بتاري ــواب الش ــس ن ــة ملجل ــالف الكرام ــة الئت ــة النيابي ــا الكتل ــت به ــي تقّدم الت

وأكــدت الهيئــة خاللهــا عــىل خطــورة هــذه املبــادرة ملــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية عــىل مســتقبل االنتقــال 

الدميقراطــي يف تونــس عــىل اعتبــار أن أي محاولــة للســيطرة عــىل اإلعــالم ســتفتح املجــال الحتــكار الفضــاء 

العــام، كــام متــت اإلشــارة إىل أن الطــرح األخطــر للمبــادرة، هــو إلغــاء نظــام اإلجــازات املمنوحــة وتعويضــه 

بنظــام الترصيــح، مــا ميثــل تراجعــا عــن خيــارات املرســوم عــدد 116 ويفتــح املجــال أمــام التحكــم الحــزيب 

ــوع. ــد التعــدد والتن ــدل الســعي إىل مزي والســيايس يف املشــهد اإلعالمــي وإحــالل الفــوىض ب

     

ويف نفــس تاريــخ إيــداع حكومــة الســيد إليــاس الفخفــاخ ملــرشوع القانــون األســايس عــدد 95 لســنة   

ــط  ــرصي وضب ــمعي الب ــال الس ــة االتص ــم هيئ ــرصي وبتنظي ــمعي الب ــال الس ــة االتص ــق بحريّ 2020 املتعل

اختصاصاتهــا، تلقــت الهيئــة مراســلة مــن الســيد رئيــس الحكومــة إلبــداء رأيهــا الوجــويب بخصــوص مــرشوع 

ــه أحــكام الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011  ــاء عــىل مــا تقتضي ــك بن القانــون املذكــور وذل

ــر 2011، ــؤرخ يف 02 نوفم امل

وقــد وّجهــت الهيئــة بتاريــخ 23 جويليــة 2020 رأيهــا بخصــوص مــرشوع القانــون األســايس والــذي   

تضمــن إشــارة إىل أن النســخة املحالــة عليهــا تتوفــر فيهــا الضامنــات القانونيــة الســتقاللية الهيئــة القادمــة 

التــي ســيتم تركيزهــا عــىل معنــى الفصــل 127 مــن الدســتور كإحــدى دعائــم الدميقراطيــة عــالوة عــىل أنهــا 

ــر قطــاع االتصــال الســمعي البــرصي وضــامن تنّوعــه وتعــّدده، ــا متكامــال لتطوي ــر إطــارا قانوني توفّ

كــام قامــت الهيئــة بإبــداء رأيهــا حــول بعــض النقــاط التــي ارتــأت أنــه مــن املهــم تضمينهــا ضمــن مــرشوع 

ــال  ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــة أي »الهيئ ــة للهيئ ــمية الحالي ــىل التس ــة ع ــا املحافظ ــن أهمه ــون وم القان

الســمعي والبــرصي« والتنصيــص رصاحــة عــىل متتــع الهيئــة بالســلطة الرتيبيــة يف مجــال اختصاصهــا عــالوة 
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عــىل التنصيــص رصاحــة عــىل إمكانيــة لجــوء الهيئــة إىل القضــاء يف املواضيــع التــي تتعلــق مبجــال اختصاصهــا 

وغريهــا مــن النقــاط ذات األهميــة،

ــة االتصــال  ــق بحريّ ــون األســايس عــدد 95 لســنة 2020 املتعل ــة حــول مــرشوع القان ــام يــيل رأي الهيئ وفي

ــة  ــه إىل رئاس ــا املوج ــط اختصاصاته ــرصي وضب ــمعي الب ــال الس ــة االتص ــم هيئ ــرصي وبتنظي ــمعي الب الس

ــرأي( ــن ال ــة م ــة 2020 )نســخة ضوئي ــخ 23 جويلي ــة بتاري الحكوم

  لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة مبجلــس نــّواب الشــعب تســتمع للهيئــة العليــا املســتقلّة لالتصــال الســمعي والبــرصي - 

HAICA
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كــام اســتقبل مجلــس الهيئــة بتاريــخ 07 جويليــة 2020 ممثلــن عــن »الكتلــة الوطنيــة« مبجلــس   

ــات  ــة الحقــوق والحري ــم املليــيك” وعضــو لجن ــة الســيّد “حات ــواب الشــعب وهــم كّل مــن رئيــس الكتل ن

ــة القطــاع الســمعي  ــاء وضعي ــاول اللق ــم اللغــامين«، وتن ــة الســيّدة »مري ــة عــن الكتل ــات الخارجي والعالق

ــات  ــات والعالق ــوق والحري ــة الحق ــب لجن ــات صل ــك النقاش ــا يف ذل ــة مب ــكاليات املطروح ــرصي واإلش الب

الخارجيــة بخصــوص املبــادرة الترشيعيــة التــي قدمتهــا كتلــة ائتــالف الكرامــة لتنقيــح بعــض فصــول املرســوم 

ــر 2011، ــادر يف 02 نوفم ــدد 116 الص ع

ــدا عــن كل  ــام مبهامهــا بعي ــة الوطنيــة خــالل هــذا اللقــاء عــن دعمهــا للهيئــة يف إطــار القي وعــّرت الكتل

الضغوطــات السياســية وضــّد أي مبــادرة مــن شــأنها أن متــس مــن حيادهــا ومــن اســتقالليتها ومــن املبــادئ 

ــات املجتمــع املــدين لدعــم  ــكل األطــراف ومكون ــي كرســها الدســتور التونــيس. كــام وّجهــت الدعــوة ل الت

الهيئــة ملــا يكتســيه القطــاع الســمعي البــرصي مــن أهميــة يف املحافظــة عــىل مكتســبات املســار الدميقراطــي 

يف تونــس.

وأكّــد رئيــس الكتلــة الســيّد “حاتــم املليــيك” أّن دعــم الهيئــة يعــود إىل قرائــن واضحــة وجديــة يف شــبهات 

وإخــالالت تحــوم حــول متريــر هــذا املقــرح املتعلـّـق أساســا بجهــة املبــادرة، خاصــة وأّن مشــاركة نــواب مــن 

ائتــالف الكرامــة كمحامــن يف قضايــا ضــّد الهيئــة يفقدهــم حقهــم الدســتوري يف التقــّدم مببــادرة ترشيعيــة 

يف هــذا املجــال.

كــام أكّــد رئيــس الكتلــة أن هــذه اإلخــالالت تشــمل أيضــا جهــة النظــر يف هــذه املبــادرة املتمثلــة يف لجنــة 

الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة خاصــة وأن تركيبــة اللجنــة الحاليــة ال تســمح بالنظــر يف مبــادرة 

تتعلّــق مبجــال االتصــال الســمعي البــرصي لوجــود شــبهات تضــارب مصالــح مرتبــط بتمريــر املبــادرة التــي 

ــة اإلعــالم يف  ــا الســتقاللية الهيئــة ولحريّ ــدا حقيقي ــة ائتــالف الكرامــة ألنهــا تشــكل تهدي تقّدمــت بهــا كتل

تونــس وكل املكتســبات الضامنــة لــه.

وقــد توجــت تحــركات الهيئــة مدعومــة مــن الهيــاكل املهنيــة ومكونــات املجتمــع املــدين واملنظــامت   

ــة الســيد  ــداع حكوم ــوق االنســان بإي ــري وحق ــة التعب ــة بحري ــة املعني ــيل املنظــامت الدولي ــة وممث الوطني

ــق  ــنة 2020 املتعل ــدد 95 لس ــايس  ع ــون األس ــرشوع القان ــة 2020 مل ــخ 9 جويلي ــاخ« بتاري ــاس الفخف »الي

ــا، ــط اختصاصاته ــرصي وضب ــمعي الب ــال الس ــة االتص ــم هيئ ــرصي وبتنظي ــمعي الب ــال الس ــة االتص بحريّ

وســعيا منهــا إىل توحيــد الجهــود يف ســبيل التريــع يف ســن قانــون أســايس بديــل للمرســوم عــدد 116 لســنة 

ــوين لالتصــال  ــا  حــول مســتقبل اإلطــار القان ــا إعالمي ــر 2020، يوم ــخ 7 أكتوب ــة، بتاري 2011 نظمــت الهيئ

ــة  ــس الحكوم ــدى رئي ــرة ل ــي حضــور الســيدة الوزي ــوم اإلعالم ــذا الي ــد ســجل ه ــرصي، وق الســمعي والب

املكلفــة بالعالقــة مــع الهيئــات املســتقلة واملجتمــع املــدين، والســيد األمــن العــام املســاعد لالتحــاد العــام 

ــن  ــن التونســين، فضــال ع ــة للصحافي ــة الوطني ــس النقاب ــالم، والســيد رئي ــف باإلع ــيس للشــغل املكل التون

ــة  ــب املفوضي ــرة مكت ــة إىل الســيدة مدي ــن إضاف ــة مــن األســاتذة الجامعي ــات املســتقلة، وثل ــل الهيئ ممث

الســامية لحقــوق اإلنســان يف تونــس، والســيدة مديــرة مكتــب منظمــة املــادة 19 ملنطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا.

)arp.tn( .مرشوع قانون أسايس عدد 2020/95 يتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي وبتنظيم هيئة االتصال السمعي البرصي وضبط اختصاصاتها  

HAICA - مستقبل قانون االتصال السمعي البرصي يف تونس: مقرحات وتوصيات اليوم اإلعالمي  
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وقــد اتفــق املشــاركون عــىل رضورة التخــيل عــن املبــادرة الترشيعيــة غــري الدســتورية والخطــرية عــىل حريــة 

االتصــال الســمعي البــرصي بالنظــر لتعارضهــا مــع منطــوق الفصــل 148 مــن الدســتور عــالوة عــىل مضمونها 

ــة  ــة االتصــال الســمعي البــرصي مــن ناحي ــة لحري ــة الّضامن ــل خطــورة عــىل املنظومــة التعديلي ــذي ميث ال

أنــه يــرب اســتقاللية الهيئــة إىل جانــب أن تعويــض نظــام اإلجــازة بنظــام الترصيــح يعتــر  تطبيــع مــع 

خــرق القانــون ومتهيــد الوضــع اليــد عــىل قطــاع اإلعــالم، وأكــد املشــاركون عــىل رضورة التريــع يف اعتــامد 

مــرشوع القانــون املقــدم مــن قبــل الحكومــة بتاريــخ 09 جويليــة 2020 لتنزلــه ضمــن تكريــس املقتضيــات 

الدســتورية ومتيــزه بالشــمولية والتناغــم،

وقد خلص اليوم اإلعالمي إىل التّوصيات التالية:

دعــوة مجلــس نــواب الشــعب إىل التخــيل عــن النظــر يف املقــرح املقــدم لتنقيــح املرســوم عــدد 116، 	 

ودعــوة النــواب إىل عــدم التصويــت لفائدتــه ملــا يحملــه مــن نســف للمســار الدميقراطــي، واالنطــالق 

يف النظــر يف املــرشوع الحكومــي خاصــة وأن جميــع املتدخلــن يف املجــال يتبنونــه.

دعــوة الحكومــة إىل الضغــط مــن أجــل انطــالق الرملــان يف النظــر يف املــرشوع الحكومــي الــذي يتمتــع 	 

بأولويــة النظــر.

دعــوة رئيــس الجمهوريــة، يف حــال مــرور مقــرح تنقيــح املرســوم عــدد 116، والتصويــت لفائدتــه مــن 	 

قبــل مجلــس النــواب، إىل مامرســة حقــه الدســتوري يف الــرد.

ــاع املجلــس 	  دعــوة املجتمــع املــدين إىل التّنســيق وتكثيــف جهــود منــارصة املــرشوع الحكومــي وإقن

والنــواب بعــدم التصويــت لفائــدة مــرشوع تنقيــح املرســوم عــدد 116 وذلــك قبــل انطــالق الجلســة 

ــر 2020. ــوم 14 أكتوب ــة يف مناقشــته ي العام

وعشــية الجلســة العامــة التــي متــت برمجتهــا مــن قبــل مكتــب مجلــس نــواب الشــعب ملناقشــة   

ــام الســيد هشــام املشــيي يف  ــح املرســوم عــدد 116 لســنة 2011، ق ــة ائتــالف الكرامــة لتنقي ــادرة كتل مب

ــم  ــة االتصــال الســمعي البــرصي وبتنظي ــق بحري ــون األســايس املتعل ــرار مفاجــئ بســحب مــرشوع القان ق

هيئــة االتصــال الســمعي البــرصي وضبــط اختصاصاتهــا الــذي تــم ايداعــه مــن قبــل حكومــة الســيد اليــاس 

الفخفــاخ بتاريــخ 09 جويليــة 2020 األمــر الــذي اســتهجنته الهيئــة  وكافــة الهيــاكل املهنيــة بالقطــاع واعترته 

تواطــؤا مــن قبــل رئيــس الحكومــة مــع الجهــة املتقدمــة مببــادرة تنقيــح املرســوم 116 لســنة 2011 وخدمــة 

ألجنــدات خاصــة عــىل حســاب املصلحــة العامــة ورضبــا ملبــدإ اســتمرارية الدولــة عــالوة  عــىل تعــارض ذلــك 

مــع التزامــات الدولــة التونســية بدعــم الترشيعــات املتعلقــة بحريــة الصحافــة واالتصــال الســمعي البــرصي، 

وقــد بــررت الحكومــة أســباب ســحب مــرشوع القانــون األســايس بالرغبــة يف مراجعتــه مبــا يضمــن حريــة 

التعبــري واإلعــالم ودســتورية القانــون وعــدم املســاس مبصلحــة القطــاع.

ــر 2020،  ــوم الخميــس 22 أكتوب ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، ي ــة العلي ــأم مبقــر الهيئ وقــد الت

ــة  ــة يف النقاب ــرصي واملتمثل ــاع االتصــال الســمعي الب ــة لقط ــاكل املهني ــة والهي ــس الهيئ ــن مجل ــامع ب اجت

HAICA - رسالة مفتوحة موجهة إىل السيد هشام املشيي رئيس الحكومة التونسية  
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الوطنيــة للصحفيــن التونســين والجامعــة العامــة لإلعــالم التابعــة لالتحــاد العــام التونــيس للشــغل والغرفــة 

ــالم  ــيس لإلع ــاد التون ــة واالتح ــات الخاص ــة لإلذاع ــة الوطني ــة والنقاب ــزات الخاص ــة للتلف ــة النقابي الوطني

الجمعيــايت، وتــدارس الحــارضون املســتجّدات األخــرية املتعلّقــة بقطــاع االتصــال الســمعي البــرصي، واملخاطر 

ــة  ــدد حري ــدد 116 ته ــح جــزيئ للمرســوم ع ــري دســتورية لتنقي ــة غ ــادرة ترشيعي ــر مب ــن متري ــة ع الناجم

ــايس  ــون األس ــرشوع القان ــة مل ــحب الحكوم ــس، وس ــرصي يف تون ــمعي الب ــال الس ــتقبل االتص ــالم ومس اإلع

ــة االتصــال الســمعي البــرصي. ــق بحري الشــامل املتعلّ

ومتثّلت أهم مخرجات هذا االجتامع يف:

إحــداث تنســيقية بــن الهيئــة والهيــاكل املهنيــة لتوحيــد الجهــود للتصــدي لــكل التهديــدات واملخاطــر 	 

التــي مــن شــأنها أن تنــال مــن حريــة االتصــال الســمعي البــرصي.

تنظيم ندوة وطنية حول املخاطر التي تهّدد حرية اإلعالم تحت إرشاف رئاسة الجمهورية.	 

عقــد نــدوة صحفيــة لتوضيــح املغالطــات القانونيــة والترشيعيــة التــي ترّوجهــا جهــة املبــادرة بتنقيــح 	 

املرســوم عــدد 116.

تواصــل التنســيقية مــع الكتــل الرملانيــة واألحــزاب السياســية لضــامن حاميــة حريــة اإلعــالم ودعــم 	 

مــرشوع القانــون األســايس املعلـّـق والــذي حضــئ باملوافقــة مــن مختلــف األطــراف املتداخلــة يف القطاع، 

والــذي بــادرت الكتلــة الدميقراطيــة بإعــادة طرحــه أمــام مجلــس نــواب الشــعب.
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ــنة 2011  ــدد 116 لس ــوم ع ــزيئ للمرس ــح الج ــادرة التنقي ــاب مب ــط أصح ــذا الضغ ــل ه ــد جع لق  

والقــوى السياســية الداعمــة لهــم يعدلــون عــن متريــر هــذه املبــادرة الخطــرية عــىل مســتقبل قطــاع اإلعــالم 

الســمعي البــرصي، ويف نفــس الوقــت أودعــت الكتلــة الدميقراطيــة مبــادرة ترشيعيــة  بتاريــخ 21 أكتوبــر 

2020 تتضمــن نفــس النســخة مــن مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي 

وبتنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي البــرصي وضبــط اختصاصاتهــا التــي قامــت الحكومــة بســحبها بتاريــخ 

19 أكتوبــر 2020،

ــر  ــول تطوي ــات ح ــات واملقرح ــداء املالحظ ــة إب ــن الهيئ ــنة 2020 م ــر س ــة يف أواخ ــت الحكوم ــد طلب وق

مــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــرصي وبهيئــة االتصــال الســمعي البــرصي 

وضبــط اختصاصاتهــا وقــد اســتجابت الهيئــة وأبــدت مالحظاتهــا بخصــوص تعديــل وتطويــر ومالمئــة صياغــة 

بعــض الفصــول وأكــدت عــىل رضورة اإلرساع يف إعــادة إيــداع النســخة املعدلــة مبجلــس نــواب الشــعب وقــد 

تــم تنظيــم جلســات مضيقــة مــع وزارة العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية عــرت فيهــا الهيئــة عــن مواقفهــا 

بخصــوص التعديــالت والتحســينات املعروضــة ملــرشوع القانــون.

)arp.tn( .مقرح قانون أسايس عدد 2020/125 يتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي وبتنظيم هيئة االتصال السمعي البرصي وضبط اختصاصاتها  
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القسم الثاين:  دور الهيئة التعدييل والبيداغوجي خالل األزمة الصحية كوفيد 19

1. تنسيق الجهود لتنظيم تيليتون ملجابهة انتشار »فريوس كورونا«

عقــد رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي الســيد النــوري اللجمــي وعضــو   

ــة  ــن رئاس ــن ع ــارس 2020 ، مبمثل ــن 16 م ــوم االثن ــل، ي ــة عم ــنويس، جلس ــام الس ــيد هش ــها الس مجلس

الحكومــة ووزارة الصحــة وبحضــور الرئيــس املديــر العــام ملؤسســة التلفــزة التونســية.

وتناولــت الجلســة إمكانيــات التعــاون والتنســيق املشــرك ملجابهــة املخاطــر التــي ميكــن أن تواجههــا تونــس 

ــه وســائل اإلعــالم يف  ــذي تقــوم ب ــدور الهــام واملحــوري ال ــا” خاصــة أمــام ال أمــام انتشــار “فــريوس كورون

هــذا الظــرف االســتثنايئ. وتــم خاصــة مناقشــة املقــرح الــذي تقدمــت بــه الهيئــة واملتمثــل يف دعــم حملــة 

Télé- )الترعــات الخاصــة بتوفــري اإلمكانيــات املاليــة ملواجهــة هــذا الوضــع مــن خــالل تنظيــم “تيليتــون” 

thon( تحــت إرشاف التلفــزة العموميــة ومبشــاركة مختلــف وســائل اإلعــالم الســمعية البرصيــة الراغبــة يف 

ذلــك.

وتــم االتفــاق خــالل هــذا االجتــامع عــىل أن يتــم تنظيــم “التيليتــون” يــوم الجمعــة 20 مــارس ،   

يف انتظــار اســتكامل التنســيق مــع نقابــات أصحــاب املؤسســات اإلعالميــة يف اطــار إيجــاد اآلليــات ووضــع 

ــرك. ــث املش ــات للب الرتيب

وأكــد رئيــس الهيئــة، يف هــذا الخصــوص، أن الهــدف مــن هــذه املبــادرة ليــس فقــط جمــع الترعــات وإمنــا 

خاصــة تحســيس املواطنــات واملواطنــن بدورهــم املحــوري يف مجابهــة هــذا الوبــاء مــن خــالل االنضبــاط 

لإلجــراءات الوقائيــة والتحــيل بالوعــي واملســؤولية حاميــة ألنفســهم ولذويهــم ولبقيــة املواطنــن.

2. الهيئة تتابع التعاطي اإلعالمي مع األزمة الّصحية 

يف إطــار رصــد تعاطــي وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة مــع األزمــة الصحيــة الناتجــة عن انتشــار   

“فــريوس كورونــا” )covid19( يف تونــس، أشــارت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي إىل أن 

التقريــر األول لوحــدة الرصــد التابعــة لهــا واملتعلــق بتنــاول مختلــف الرامــج التلفزيــة واإلذاعيــة للموضــوع 

خــالل أيــام 17 و18 و19 مــارس 2020 كان يف مجملــه إيجابيــا.

وإذ أكــدت الهيئــة أن أغلــب وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة قــد تحلــت خــالل هــذه الفــرة باملســؤولية 

واملهنيــة واحــرام قواعــد املهنــة وأخالقياتهــا مــن خــالل الحــرص عــىل تقديــم املعلومــة الصحيحــة والتثبــت 

ــيطها  ــة وتبس ــراءات الوقائي ــري اإلج ــالل تفس ــن خ ــمية وم ــادر الرس ــامد املص ــة واعت ــار املتداول ــن األخب م

ــة بالحــد مــن  ــرارات املتعلق ــزام بالق ــن بــرورة االلت ــات واملواطن ــة تحســيس املواطن ــا يف عملي وانخراطه

ــذي  ــادي ال ــدور الري ــة لحاميتهــم، فإنهــا مثنــت ال ــة الروري انتشــار الفــريوس واحــرام اإلجــراءات الوقائي

يقــوم بــه اإلعــالم يف مجابهــة هــذه األزمــة بالتــوازي مــع مختلــف األطــراف املعنيــة وبالتنســيق معهــا.

وبالنظــر إىل حساســية هــذه املرحلــة، دعــت الهيئــة كل وســائل اإلعــالم إىل وضــع حــد للتجــاوزات التــي تــم 

تســجيلها يف عالقــة مبداخــالت بعــض املنشــطن والضيــوف والتــي تضمنــت خطابــات متييزيــة وشــابتها بعــض 

النعــرات الجهويــة والعنرصيــة، ونبهــت إىل أن هــذه الخطابــات تدخــل تحــت طائلــة القانــون.
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هــذا، ودعــت الهيئــة كل القامئــن عــىل الرامــج التلفزيــة واإلذاعيــة والصحفيــات والصحفيــن إىل تكثيــف 

ــراءات  ــزام باإلج ــرورة االلت ــرت ب ــاء وذكّ ــذا الوب ــة ه ــة ملكافح ــود املبذول ــدة الجه ــىل معاض ــل ع العم

ــة  ــري الوقائي ــع التداب ــاذ جمي ــة يف اتخ ــة خاص ــابقا واملتمثل ــا س ــت عنه ــد أعلن ــت ق ــي كان ــتثنائية الت االس

ــات  ــن كل متطلب ــة، و تأم ــة واإلذاعي ــوات التلفزي ــن بالقن ــن وكل العامل ــة الصحفي ــامن حامي ــة لض الالزم

ــىل  ــة ع ــور. وشــددت الهيئ ــن إحضــار الجمه ــام ع ــاع الت ــا واالمتن ــتديوهات وخارجه الســالمة داخــل االس

رضورة االقتصــار عــىل حضــور 3 ضيــوف عــىل األكــر يف الرامــج مــع احــرام مســافة أمــان كافيــة فاصلــة 

ــايئ. ــذا اإلجــراء الوق ــدا به ــة تحدي ــوات التلفزي ــزام بعــض القن ــا الحظــت عــدم الت ــم، خاصــة وأنه بينه

ــىل  ــز ع ــا والركي ــا وتحيينه ــق فيه ــات والتدقي ــن كل املعلوم ــت م ــزام بالتثب ــة اىل االلت ــت الهيئ ــام دع ك

ــا  ــي وجهته ــاء املختصــن الت ــك بقامئــة األطب ــن املصــادر الرســمية واالســتئناس يف ذل ــواردة م ــات ال املعطي

الهيئــة إىل مختلــف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة بالتنســيق مــع عــامدة األطبــاء. ودعــت كذلــك لالنخــراط 

يف الحمــالت التحسيســية و االلتــزام بقــرار الهيئــة القــايض بالبــث املجــاين للومضــات والبالغــات الصــادرة 

عــن الجهــات الرســمية املختصــة.

3. دور الهيئة يف تأطري املؤسسات اإلعالمية خالل أزمة الكوفيد 19

عــىل إثــر تفاقــم الوضــع الصحــي يف العــامل واألخطــار التــي تهــدد تونــس نتيجــة انتشــار “فــريوس   

كورونــا”، وتوقيــا مــن املخاطــر التــي ميكــن أن تنجــر عــن عــدم احــرام اإلجــراءات الوقائيــة، ذكّــرت الهيئــة 

جميــع منشــآت اإلعــالم الســمعي البــرصي بــرورة االلتــزام بالضوابــط الضامنــة لحاميــة الصحــة العامــة 

التــي تنــص عليهــا املعاهــدات والنصــوص القانونيــة والرتيبيــة املنظمــة للقطــاع ومنهــا خاصــة مــا ورد يف 

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية يف مادتــه التاســعة عــرش واملرســوم عــدد 116 املــؤرخ 

ــداث  ــازات إح ــىل إج ــول ع ــة بالحص ــرشوط املتعلق ــات ال ــس وكراس ــه الخام ــر 2011 يف فصل يف 2 نوفم

ــة. ــة خاصــة وجمعياتي ــة وإذاعي ــوات تلفزي واســتغالل قن

ويف هــذا اإلطــار دعــت الهيئــة كافــة القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة إىل االنضبــاط التــام لإلجــراءات   

االســتثنائية التاليــة إىل حــن اإلعــالم برفعهــا مــن قبــل املؤسســات الرســمية املختصــة، وااللتــزام خاصــة ب:

اتخــاذ جميــع التدابــري الوقائيــة الالزمــة لضــامن حاميــة الصحفيــن وكل العاملــن بالقنــوات التلفزيــة 	 

واإلذاعيــة واملواطنــن املتعاملــن معهــا مــن ذلــك التعقيــم املســتمر ملقــرات العمــل وجميــع املكاتــب 

واالســتديوهات وجميــع التجهيــزات الثابتــة واملتحركــة التابعــة لهــا.

تأمــن كل متطلبــات الســالمة يف اســتوديوهات البــث املبــارش واســتوديوهات التســجيل وخارجهــا مــن 	 

ذلــك االمتنــاع التــام عــن إحضــار الجمهــور يف جميــع الرامــج دون اســتثناء واالقتصــار عــىل حضــور 3 

ضيــوف عــىل األكــر مــع احــرام مســافة كافيــة فاصلــة بينهــم.

التثبــت مــن كل املعلومــات املتعلقــة بانتشــار الفــريوس املذكــور والتدقيــق فيهــا وتحيينهــا والركيــز 	 

ــواردة مــن املصــادر الرســمية للخــر. ــات ال عــىل املعطي

االنخــراط يف الحمــالت التحسيســية والبــث املجــاين للومضــات والبالغات الصــادرة عن الجهات الرســمية 	 
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ذات العالقــة، مــع معاضــدة جهــود مختلــف املؤسســات العموميــة والجمعيــات املدنيــة للتوقــي مــن 

مزيــد انتشــار هــذا الفــريوس.

كــام دعــت الهيئــة الســلط العموميــة إىل رضورة التفاعــل اإليجــايب مــع الصحفين ومواصلــة متكينهم   

ــة أو املغلوطــة. ــار الزائف ــج لألخب ــة للروي ــا ألي محاول ــان تفادي ــة يف اإلبّ ــة والثابت ــات الدقيق ــن املعلوم م

ــي  ــتوى التعاط ــىل مس ــاك ع ــن ارتب ــه م ــا عاينت ــر م ــىل إث ــريي وع ــيل والتأط ــا التعدي ــة لدوره ويف مواصل

اإلعالمــي مــع موضــوع انتشــار “فــريوس كورونــا” مــن قبــل بعــض القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة خاصــة يف 

ــا املســتقلة  ــة العلي ــوا دامئــا مــن أهــل االختصــاص، وجهــت الهيئ ــار الضيــوف الذيــن مل يكون عالقــة باختي

لالتصــال الســمعي والبــرصي، يــوم 18 مــارس 2020، مراســلة للمجلــس الوطنــي لعــامدة األطبــاء تضمنــت 

ــة. ــاء ذوي االختصــاص يف األمــراض الوبائي طلــب متكينهــا مــن قامئــة يف األطب

و انطالقــا مــن املواثيــق الدوليــة التــي تؤطــر عمليــة التواصــل خــالل األزمــات الصحيــة الكــرى، فــإّن الهيئــة 

وّجهــت قامئــة األطبــاء إىل مختلــف املؤسســات اإلعالميــة الســمعية البرصيــة لالســتئناس بهــا عنــد تنــاول 

ــة والدقيقــة ودون الســقوط يف فــخ  ــرأي العــام مــن خــالل املعلومــة الثابت ــارة ال ــم إن املوضــوع وحتــى تت

اإلثــارة أو التخويــف.

ومواصلــة لهــذا التوجــه اجتمعــت الهيئــة، يــوم 19 مــارس 2020 مبقــر الهيئــة، مبمثلــن عــن املجلــس الوطني 

لعــامدة األطبــاء واملجلــس الجهــوي لعــامدة األطبــاء بتونــس. وتنــاول اللقــاء اإلشــكاالت املتعلقــة بالتعاطــي 

اإلعالمــي مــع األزمــة الصحيــة الناتجــة عــن انتشــار “فــريوس Covid19” واللجــوء إىل غــري ذوي االختصــاص 

يف تنــاول بعــض القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة للموضــوع.

وأكــدت عــامدة األطبــاء، خــالل هــذا اللقــاء، عــىل رضورة إيجــاد صيغــة للتواصــل مــع وســائل اإلعــالم حتــى 

يتســنى التنســيق بخصــوص ظهــور األطبــاء كل حســب اختصاصــه وتقديــم املعلومــة الصحيحــة وتبســيطها 

ــذا  ــامدة، يف ه ــدت الع ــا. وأك ــة وأخالقياته ــد املهن ــرام قواع ــار اح ــن يف إط ــات واملواطن ــة املواطن وتوعي

الســياق، عــىل رضورة اســتيقاء املعلومــات املتعلقــة بهــذا الفــريوس مــن مصادرهــا الرســمية ضامنــا للدقــة 

وللمصداقيــة.

ومــن جهتــه، عــر رئيــس الهيئــة عــن حــرص الهيئــة عــىل مواصلــة العمــل عــىل تحســيس وســائل   

ــات التثبــت يف املعلومــة  ــاول املوضــوع وتوخــي آلي ــد تن اإلعــالم بــرورة التحــيل باملســؤولية والحــذر عن

ــع. ــوف والهل ــث الخ ــأنها ب ــن ش ــي م ــة الت ــار الزائف ــادي األخب وتف

كــام عملــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــىل اتّخــاذ جملة مــن القــرارات بخصوص 

املخالفــات املرصــودة خــالل فــرة الحجــز الصحــي شــملت أساســا منــع االشــهار للمــواد الطبيــة وشــبه الطبية 

وكذلــك اإليقــاف النهــايئ لرنامــج تلفــزي عــىل خلفيــة الخروقــات الجســيمة املســجلة يف إحــدى حلقاته. 

الهيئة تقر اجراءات استثنائية التزاما بالحجر الصحي العام

مــرت البــالد يف هــذه املرحلــة بظــروف اســتثنائية وهــو مــا يقتــي اتخــاذ اجــراءات اســتثنائية للحــد مــن 

انتشــار فــريوس “كوفيــد 19”. وقــد اتخــذت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي جملــة مــن 

اإلجــراءات تتمثــل أهمهــا يف تركيــز منظومــة للعمــل عــن بعــد ملختلــف مصالحهــا وأعوانهــا وذلــك احرامــا 

ــل املشــهد  ــام بدورهــا يف متابعــة وتعدي ــة القي ــة مــن مواصل للحجــر الصحــي العــام وحتــى تتمكــن الهيئ
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اإلعالمــي ومرافقــة وســائل اإلعــالم الســمعية البرصيــة يف أداء مهامهــا عــىل أكمــل وجــه خاصــة فيــام يتعلــق 

بتوفــري املعلومــة الدقيقــة واملوثوقــة بصفــة مســتمرة بهــدف إنــارة الــرأي العــام،

ــالم  ــائل اإلع ــرصي وس ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــار أعلم ــذا اإلط ويف ه  

الســمعية والبرصيــة وعمــوم الصحفيــات والصحفيــن وممثــيل املجتمــع املــدين وكل املتعاملــن معهــا وعموم 

املواطنــات واملواطنــن، أنــه التزامــا بالقــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن القومــي املنعقــد بتاريــخ 20 مــارس 

2020 والقــايض بإعــالن الحجــر الصحــي العــام عــىل كامــل تــراب الجمهوريــة بدايــة مــن يــوم األحــد 22 

مــارس 2020 عــىل الســاعة السادســة صباحــا وتطبيقــا لإلجــراءات واالحتياطــات املتخــذة مــن قبــل وزارة 

الصحــة للتوقــي بشــكل اســتباقي مــن انتشــار الوبــاء، ومســاهمة منهــا يف الحــد مــن تفــي عــدوى الفــريوس 

والحفــاظ عــىل صحــة وســالمة املواطنــن وموظفــي الهيئــة، فقــد تقــرر العمــل باإلجــراءات التاليــة:

تعليــق مبــارشة العمــل لجميــع األعــوان بالهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي إىل غايــة 	 

انتهــاء الحجــر الصحــي العــام، ويُســتثنى مــن ذلــك األعــوان املكلفــون بتأمــن الحــد األدىن مــن ســري 

املرفــق العــام عــىل غــرار خــالص األجــور وحراســة املقــرات وتأمــن املســتلزمات اللوجســتية الروريــة. 

وســتمكن الهيئــة األعــوان املدعويــن للتنقــل ملقــرات العمــل مــن تســاخري يف الغــرض.

تأمن العمل عن بعد بالنسبة إىل ّاألعامل التي ال يستدعي القيام بها التنقل إىل مقرات العمل.	 

ــم 	  ــة ت ــات إلكروني ــامد تطبيق ــد باعت ــن بع ــا ع ــة للرصــد لعمله ــوان الوحــدة الفرعي ــة كل أع مواصل

ــة. ــدة اإلعالمي ــل وح ــن قب ــرض م ــا للغ إعداده

عــدم قبــول املراســالت والشــكايات واملطالــب عــر مكتــب الضبــط املركــزي للهيئــة ومواصلــة قبولهــا 	 

عــر إحــدى الوســائل التاليــة:

عن طريق الفاكس عىل الرقم 71656232	 

 	contact@haica.tn عن طريق الريد االلكروين للهيئة

عن طريق الريد عىل العنوان التايل: 19 نهج بحرية البيبان – ضفاف البحرية – 1053 تونس.	 

مواصلة املصالح املعنية بالهيئة القيام باإلجراءات املتعلقة بخالص املتعاملن معها.	 

كــام وضعــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــىل ذمــة العمــوم رقــام هاتفيــا 	 

ــادات. ــارات واإلرش ــب االستفس ــايل 99000148 لطل الت

الهيئة تدعم اإلذاعات الجمعياتية خالل األزمة الصحية

قامــت الهيئــة بالرشاكــة مــع برنامــج دعــم االعــالم يف تونــس )PAMT( املمــول من االتحــاد األورويب   

بتقديــم منحــة ماليــة اســتثنائية يف حــدود 10 االف يــورو )حــوايل 30 ألــف دينــار تونــيس( إىل عــدد مــن 

اإلذاعــات الجمعياتيــة وذلــك دعــام للمجهــودات التــي تبذلهــا خاصــة يف توفــري املعلومــات املتعلقــة بجائحــة 

كورونــا والــدور التوعــوي الــذي تقــوم بــه عــىل الّصعيــد الجهــوي خــالل هــذه املرحلــة الصعبــة.

فرغــم األزمــة املاليــة التــي متــر بهــا هــذه املنشــآت اإلعالميــة الجمعياتيــة إال أنهــا بذلــت منــذ ظهــور هــذه 

األزمــة الصحيــة مجهــودات كبــرية يف توفــري املعلومــة للمواطنــن وتوعيتهــم مبختلــف وســائل الحاميــة ضــد 

الفريوس.
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القسم الثالث: قياس نسب االستامع واملشاهدة: التقّدم يف اتجاه تنظيم القطاع

الهيئة تصدر قرارا لتنظيم قياس نسب االستامع واملشاهدة,

أصــدرت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتاريــخ 13 أفريــل 2020 قــرارا يتعلـّـق بتنظيم 

ــمي  ــد الرس ــرشه بالرائ ــم ن ــرصي، ت ــمعي الب ــال الس ــائل االتص ــاهدة يف وس ــتامع واملش ــب االس ــاس نس قي

للجمهوريــة التونســية بتاريــخ 21 أفريــل 2020، وذلــك يف إطــار املهــام املوكولــة لهــا مبقتــى املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011 الــذي ينــص عــىل أن الهيئــة تتــوىل “العمــل عــىل ســن املعايــري ذات الطابــع القانــوين أو 

التقنــي لقيــاس عــدد املتابعــن لرامــج منشــآت االتصــال الســمعي والبــرصي ومراقبــة التقيــد بهــا”.

وتتمثــل أهميــة تنظيــم قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة يف عالقتــه املبــارشة بتنظيــم ســوق اإلشــهار يف 

القطــاع الســمعي البــرصي ويف تثبيــت قواعــد شــفافية ونزاهــة املنافســة بــن مختلــف منشــآته، إضافــة إىل 

ضــامن التمثيليــة الواســعة لألطــراف املنخرطــة يف عمليــة القيــاس.

ويف مــا يــيل قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــدد 7 لســنة 2020 املــؤرخ يف 13 

أفريــل 2020 واملتعلــق بتنظيــم قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة يف وســائل االتصــال الســمعي البــرصي.

هــذا و تذكــر الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البــرصي أنــه، ويف انتظــار اســتكامل إجــراءات إرســاء 

الهيــكل املهنــي الــذي ســيعنى بتنظيــم قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة مثلــام ينــص عليــه قــرار الهيئــة 

عــدد 7 لســنة 2020 املــؤرخ يف 13 أفريــل 2020، يتــم االســتناد إىل قــرار الهيئــة عــدد1 لســنة 2017 املــؤرخ 

يف 12 جــوان 2017 املتعلــق بضبــط املعايــري ذات الطابــع القانــوين والتقنــي لقيــاس عــدد املتابعــن لرامــج 

منشــآت االتصــال الســمعي البــرصي والــذي يتضمــن خاصــة األحــكام التاليــة:

مينــع عــىل مكاتــب الدراســات التــي تقــوم بقيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة أو طالبــي الخدمــة نرش 	 

نســب نتائــج االســتامع واملشــاهدة للمنشــآت الســمعية والبرصيــة وبثهــا بــأي شــكل مــن األشــكال إال 

بــإذن مكتــوب مــن املنشــآت املعنيــة بالنتائــج املشــار إليهــا.

ــات 	  ــع املعطي ــاس نســب االســتامع واملشــاهدة بنــرش جمي ــب الدراســات املختصــة يف قي ــزم مكات تلت

املتعلقــة بالعيّنــة املعتمــدة ومتثيليتهــا وطــرق وتفاصيــل اســتجوابها و منهجيــة تحليــل النتائــج 

املســتخلصة عــىل موقعهــا اإللكــروين وعــىل كل املحامــل التابعــة لهــا املعــّدة للنــرش، وذلــك يف ظــرف 

24 ســاعة مــن تاريــخ نــرش نتائــج القيــاس كــام تلتــزم باملحافظــة عليهــا ووضعهــا عــىل ذمــة العمــوم 

ــد االقتضــاء. ــا عن ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي به ــة العلي ــد الهيئ ــب وم ــد الطل عن

تلتــزم منشــآت االتصــال الســمعي البــرصي باحــرام أحــكام هــذا القــرار واالمتنــاع عــن نــرش أو بــث 	 

ــه. ــج مخالفــة ملقتضيات نتائ

ــاس نســب االســتامع 	  ــرشف عــىل قي ــكل مســتقل ي ــرار إىل حــن إرســاء هي ــذا الق يســتمر العمــل به

واملشــاهدة.

هــذا، وانعقــد يــوم الثالثــاء، 29 ســبتمر 2020، اجتــامع برئاســة الســيّد “النــوري اللجمــي” رئيــس الهيئــة 

وبحضــور أعضــاء عــن مجلســها وممثلــن عــن النقابــة الوطنيــة للتلفــزات الخاصــة وعــدد مــن املستشــهرين 
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يف تونــس، تــّم التــداول خاللــه حــول مــا تطرحــه مســألة قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة مــن إشــكاليات 

يف تونــس ورضورة تنظيــم القطــاع ببعــث هيــكل للقيــاس، إىل جانــب التطــرق إىل التجــارب املقارنــة يف هــذا 

املجــال.

وتــّم خــالل اللقــاء التأكيــد عــىل رضورة تنفيــذ هــذا املــرشوع لوضــع حــّد للفــوىض وإرســاء جســور الثقــة بن 

مختلــف املتدخلــن يف قطــاع قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة، كــام تــّم التنصيــص عــىل أهميــة الــرشوع 

ــراس  ــة مســودة ك ــرشوع يف صياغ ــة إىل ال ــاس، باإلضاف ــي املشــرك للقي ــع املهن ــن املجّم يف إجــراءات تكوي

الــرشوط الخاصــة باختيــار رشكــة القيــاس بطريقــة تشــاركية.

القسم الرابع: مرشوع التصدي لألخبار الزائفة

الهيئة تدعم اإلعالم العمومي والجمعيايت للتصدي لألخبار الزائفة

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي لقــاء إعالمــّي بحضــور كل مــن  ــة العلي ــد مبقــر الهيئ ُعِق  

ــات  ــض اإلذاع ــي وبع ــالم العموم ــن اإلع ــن ع ــة وممثل ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــي وع ــوري اللجم ــيد الن الس

الجمعياتيــة تــّم خاللــه تســليم 12 حاســوبا محمــوال لفائــدة كل مــن التلفــزة الوطنيــة واإلذاعــة الوطنيــة 

ووكالــة تونــس أفريقيــا لألنبــاء، إضافــة إىل عــدد مــن اإلذاعــات الجمعايتيــة وجمعيــات تنشــط يف مجــال 

ــة. ــار الزائف ــدي لألخب التص

 وتــأيت هــذه املبــادرة يف إطــار الدعــم الــذي يقدمــه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف تونــس مــن أجــل 

ــار الزائفــة. التصــدي النتشــار األخب

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، خــالل هــذه  ــة العلي وأكــد الســيد النــوري اللجمــي رئيــس الهيئ

املناســبة أن دعــم مجهــود اإلعــالم العمومــي واإلذاعــات الجمعياتيــة، إضافــة إىل الجمعيــات التــي تســعى إىل 

التصــّدي لألخبــار الزائفــة يعتــر مــن أولويــات عمــل الهيئــة خــالل الفــرة القادمــة، وذلــك نظــرا للتأثــريات 

ــة  ــيل للهيئ ــدور التعدي ــة. وأضــاف أن ال ــة عــىل جــودة املضامــن اإلعالمي ــار الزائف الســلبية النتشــار األخب

يهــدف إىل متكــن مختلــف املؤسســات اإلعالميــة مــن امتــالك التقنيــات الالزمــة التــي متكنهــا مــن التصــدي 

ــد شــبكات التواصــل  ــار الزائفــة التــي تنتــرش بشــكل كبــري خاصــة داخــل الفضــاء الرقمــي وبالتحدي لألخب

االجتامعــي. وأكــد أن الهيئــة انطلقــت يف تقديــم دورات تدريبيــة لعــدد مــن صحفــي اإلذاعــات الجمعياتيــة 

حــول آليــات وطــرق التصــدي لألخبــار الزائفــة، مضيفــا أن العمــل متواصــل مــن أجــل توفــري التكويــن الــالزم 

قصــد كســب رهــان التصــدي لهــذه األخبــار املضللــة التــي لهــا انعكاســات ســلبية عــىل جــودة املعلومــة.
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القسم الخامس:  مرشوع التوأمة مع املجلس األعىل للسمعي البرصي البلجييك CSA واملعهد الوطني 

 INA للسمعي البرصي الفرنيس

مرشوع التوأمة تعزيز لقدرات الهيئة

انطلــق مــرشوع التوأمــة حــول » التعزيــز املؤســيس للهيئــة الدســتورية املكلفــة بتعديــل وتطويــر   

قطــاع االتّصــال الّســمعي والبــرصي« يف غــرة أكتوبــر 2018 يف إطــار برنامــج دعــم يف عالقــة باتفــاق الرشاكــة 

ــرصي   ــمعي والب ــال الّس ــس األعــىل لالتّص ــع املجل ــة م ــاون والرشاك ــال الدميقراطــي )P3AT3(،بالتع واالنتق

ببلجيــكا واملعهــد الوطنــي لألرشــيف الّســمعي والبــرصي  بفرنســا و بدعــم مــايل مــن قبــل االتحــاد األورويب 

يقــدر بـــثاممنائة  ألــف أورو، وذلــك بهــدف املســاهمة يف تعزيــز القــدرات التابعــة للهيئــة و دعــم املؤهــالت 

التقنيــة والعمليــة يف عديــد املياديــن املتعلقــة بتعديــل وســائل اإلعــالم الســمعية و البرصيــة.

شــمل هــذا املــرشوع 300 يــوم عمــل يف تونــس طيلــة 21 شــهرا  دّعمهــا تعــاون متواصــل من قبل »مستشــار 

ــة، ومتابعــة للرنامــج يف كل مــن بروكســال وباريــس، إىل  مقيــم للتوأمــة« يعمــل عــىل عــن املــكان بالهيئ

جانــب زيــارات دراســية متبادلــة.

ولتنفيذ األنشطة املقررة يف عقد التوأمة تم العمل عىل خمسة محاور كاآليت:

املحور األول: االسترشاف	 

املحور الثاين:  الرصد و التعديل 	 

املحور الثالث:  الوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي	 

املحور الرابع:  الدراسات و البحوث	 

املحور الخامس:  االتصال	 

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

خــرات الهيئــة يف عالقــة باملجــال األكادميــي. عــالوة عــىل تعزيــز آليــات الرصــد وإضافــة مواضيــع جديــدة 

لــه مثــل التعدديــة الثقافيــة وحاميــة القارصيــن واالتصــال التجــاري مــن ناحيــة أخــرى فــإّن تركيــز قاعــدة 

بيانــات موحــدة لألرشــيف الســمعي البــرصي بتونــس ســيكون لــه أهميــة كبــرية لــدى جمهــور واســع جــدا. 

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

ســيعزز شــفافية القــرارات وانفتــاح الهيئــة عــىل جمهورهــا وســيدعم مرشوعيتهــا.

و لقــد تــم تنفيــذ خطــة العمــل األوليــة ملــرشوع التوأمــة للفــرة املمتــدة مــن 21 ســبتمر إىل 31 ديســمر 

2018 و تبعــا لالتفــاق املمــى مــن طــرف رئيــيس مــرشوع التوأمــة التونــيس و البلجيــيك بتاريــخ 28 نوفمــر 

2018 وتنفيــذا للعنــارص املنصــوص عليهــا يف عقــد التوأمــة حيــث  تــم إنجــاز 10 مهــام مــن جملــة 62 مهمــة  

أي مــا يعــادل 16 % 

وقــد تــم تنفيــذ أربــع مهــام تركــزت جلّهــا حــول مناقشــة و إعــداد خطــة العمــل لألشــهر الســتة القادمــة 

التــي اختتمــت باجتــامع لجنــة القيــادة بتاريــخ 28 نوفمــر2018.
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ــامل املــرشوع  ــاح أع ــدوة افتت ــداد لن ــار اإلع ــك يف إط ــن وذل ــذ مهمت ــم تنفي ــج االتصــال، ت ــن برنام و ضم

الــذي تــّم بتاريــخ 13 ديســمر2018 بتونــس العاصمــة حــول » الدعــم املؤســيس للهيئــة الدســتورية املكلفــة 

ــة  ــاق الرشاك ــذ اتف ــم تنفي ــج دع ــار برنام ــرصي » يف إط ــمعي والب ــال الّس ــاع االتّص ــر قط ــل وتطوي بتعدي

ــع  ــة م ــر العالق ــوظ، وزي ــل محف ــد الفاض ــيد محم ــور الس ــك بحض ــي )P3AT3(،وذل ــال الدميقراط واالنتق

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

ســفراء البلــدان األوروبيــة الرشيكــة يف هــذا املــرشوع )بلجيــكا وفرنســا( واملنــدوب العــام ملقاطعــة والونيــا 

بروكســل و أعضــاء الهيئــة و موظفيهــا و أعضــاء مــن املجلــس األعــىل لالتّصــال الّســمعي والبــرصي  ببلجيــكا 

ــه.  و املعهــد الوطنــي لألرشــيف الّســمعي والبــرصي  بفرنســا ومختلــف الفاعلــن واملشــاركن في

	 املحور الثالث: الوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي

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

املضامــن اإلعالميــة للقنــوات اإلذاعيــة و التلفزيــة وهــي كالتــايل:

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

رئيــس الهيئــة و فريــق االعالميــة و مســؤويل مركــز الرصــد.

2. مهمــة معاينــة تخزيــن البيانــات عــىل مســتوى مــوزع املعلومــات و األقــراص املمغنطــة متـّـت يف الفــرة 

املمتــدة مــن 7 إىل 9 نوفمــرب 2018بحضــور رئيــس الهيئــة و فريــق اإلعالميــة و مســؤويل مركــز الرصــد.

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

13 ديســمرب 2018 بحضــور رئيــس الهيئــة و فريــق اإلعالميــة و مســؤويل مركــز الرصــد.

	 املحور الرابع: الدراسات والبحوث

يف إطــار إعــداد كــراس الــرشوط لوحــدة الدراســات والبحــوث تــّم إنجــاز مهمتــن مــن قبــل خبــرية   

أوروبيــة ملعاينــة :

املوارد البرشية	 

املعّدات	 

موارد املالية	 

الرشاكة القامئة	 

البعثات بالخارج	 

املواضيع ذات األولوية	 

تنظيم سري العمل	 
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	 املحور الخامس: اإلعالم واالتصال

يف إطــار تدعيــم املعاينــة الداخليــة لوحــدة اإلعــالم و االتصــال تــم إنجــاز مهمــة مــن قبــل خبــري أورويب متــت 

يف الفــرة املمتــدة مــن14 إىل 15 نوفمــر 2018 حــول تحديــد اإلمكانيــات البرشيــة املوجــودة بوحــدة اإلعــالم 

واالتصــال و تحديــد اإلمكانيــات اللوجســتية و التقنيــة التــي تحتاجهــا لتدعيــم عملهــا و فهــم طــرق العمــل 

املوجودة.

اختتام مرشوع التوأمة سنة 2020 وتحقيق جملة من األهداف

ــل  ــات التعدي ــع هيئ ــذي جم ــة ال ــرشوع التوأم ــام م ــمر 2020 اختت ــاء 09 ديس ــوم األربع ــم ي ت  

 ،)HAICA( ــرصي ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــس، الهيئ ــن تون ــكل م ــرصي ب ــمعي الب الس

ــيس  ــي الفرن ــد الوطن ــا، املعه ــرصي )CSA(، وبفرنس ــمعي الب ــيك للس ــىل البلجي ــس األع ــكا، املجل وببلجي

ــذي كان  ــرشوع ال ــذا امل ــار ه ــف يف إط ــاون املكثّ ــن التع ــنتن م ــدى س ــىل م ــرصي)INA( ع ــمعي الب للس

بتمويــل مــن االتحــاد األورويب ويهــدف إىل تعزيــز تعديــل وســائل اإلعــالم وتنظيمهــا يف تونــس. وامتــّد هــذا 

املــرشوع عــىل مــدى 300 يــوم مــن تبــادل الخــرات بــن الهيئــات مــن تونــس وبروكســل )بلجيــكا( وباريــس 

)فرنســا( وبافيــا )إيطاليــا(، تخللتهــا أنشــطة وورشــات عمــل ودورات تدريبيــة وتنظيــم لتظاهــرات مشــركة.

ــن  ــة م ــق جمل ــم تحقي ــة ت ــات الثالث ــن الهيئ ــة ب ــرشوع التوأم ــار م ــل يف إط ــن العم ــنتن م ــام س ويف خت

ــّم العمــل بصفــة مســتمرة عــىل خمســة مشــاريع رئيســية، شــملت مختلــف  اإلنجــازات املهمــة، حيــث ت

جوانــب عمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبرصي بدايــة بالجانب االســراتيجي واالســترشايف 

ــز مركــز الدراســات والبحــوث  ــا واســتكامل تركي ــا ومنهجي ــل فني ــات الرصــد والتعدي ــر آلي إضافــة إىل تطوي

ــب دعــم  ــة إىل جان ــة الخاصــة بأرشــفة املضامــن الســمعية البرصي ــر الوســائل الفني ــة وتطوي ــع للهيئ التاب

ــة.  االتصــال الداخــيل والخارجــي للهيئ

وبفضــل تعبئــة جهــود خــراء املجلــس األعــىل البلجيــيك للســمعي البرصي واملعهــد الوطنــي الفرنيس   

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي  للســمعي البــرصي وفريــق العمــل املكلــف مبــرشوع التوأمــة بالهيئــة العلي

والبــرصي، تــم تدريجيــاً تنفيــذ العديــد مــن الرامــج يف إطــار التعديــل الســمعي البــرصي واألرشــفة. كــام 

أتــاح العمــل املنجــز يف إطــار املحــاور الرئيســية الخمســة لهــذا املــرشوع إحــراز تقــدم ملحــوظ يف مختلــف 

ــزام  ــدى الت ــة م ــات ومراقب ــد الخروق ــق برص ــام يتعلّ ــرصي في ــمعي والب ــال الس ــة باالتص ــائل املتعلق املس

وســائل اإلعــالم الخاصــة ببنــود اتفاقيــات اإلجــازة، إىل جانــب مراقبــة مــدى تنفيــذ عقــد األهــداف والوســائل 

يف املرفــق اإلعالمــي العمومــي باإلضافــة إىل الجوانــب املتعلقــة بحاميــة األطفــال والقــرّص واالتصــال التجــاري 

والتعدديــة السياســية.

ــك إنشــاء  ــا يف ذل ــن املشــاريع، مب ــج العمــل عــىل سلســلة م ــرة هــذا الرنام ــّم خــالل ف ــك ت كذل  

اســتوديو للتصويــر خــاص بالهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، إىل جانــب تدريــب فريــق 

االتصــال بالهيئــة عــىل الرمجيــات الخاصــة بالصــور والفيديــو، باإلضافــة إىل إطــالق مجلــة إلكرونيــة خاصــة 

ــس. ــرصي يف تون ــمعي الب ــل الس بالتعدي
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الباب الثالث: 

تعديل املضامني اإلعالمية وقرارات الهيئة
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القسم األول: أنشطة ومشاريع املرصد املنجزة سنة 2020

1. تقرير حول التغطية اإلعالمية والومضات التحسيسية املتعلّقة بفريوس كورونا 

يف إطــار مواكبتهــا للتعاطــي اإلعالمــي مــع موضــوع فــريوس كورونــا )Covid-19(، أنجــزت الهيئــة   

العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي دراســة حــول التغطيــة اإلعالميــة التــي خصصتهــا أربــع قنــوات 

تلفزيــة، عموميــة وخاصــة، للتوعيــة بــرورة التوقــي مــن انتشــار فــريوس كورونــا تزامنــا مــع بدايــة فــرة 

ــا خــالل  ــم بثه ــي ت ــة الت ــن اإلعالمي ــم رصــد املضام ــث ت الحجــر الصحــي الشــامل وحظــر الجــوالن.  حي

ــن 16  ــوم االثن ــذ ي ــل من ــف اللي ــاعة منتص ــاء إىل الس ــة مس ــاعة السادس ــن الس ــا م ــذروة انطالق ــرة ال ف

مــارس إىل حــدود يــوم االحــد 29 مــارس 2020.  يف حــن تــم رصــد مــدى التــزام هــذه القنــوات التلفزيــة 

بدورهــا التوعــوي واملجتمعــي مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل الحيــز الزمنــي اإلجــاميل الــذي خصــص لبــث 

الومضــات التوعويــة طيلــة 18 ســاعة مــن البــث، بدايــة مــن الســاعة السادســة صباحــا إىل الســاعة منتصــف 

الليــل.

ــث  ــة املرصــودة خّصصــت حــوايل %75 مــن الب ــوات التلفزي ــج هــذه الدراســة أّن القن ــت نتائ بين  

خــالل فــرة الــذروة لتغطيــة كل التطــورات واملســتجدات املتعلقــة بفــريوس كورنــا ســواء كان ذلــك يف تونــس 

أو يف بقيــة دول العــامل مبــا يعــادل 115 ســاعة مــن البــث، مقابــل تخصيصهــا بقيــة الحيــز الزمنــي، لطــرح 

ــت هــذه الدراســة  ــام بين ــادل 40 ســاعة، ك ــا يع ــايف مب ــايض وثق ــي وري ــع ترفيه ــع أخــرى ذات طاب مواضي

تخصيــص القنــوات التلفزيــة املرصــودة حــوايل 21 ســاعة مــن البــث للومضــات التوعويــة طيلــة فــرة الرصــد 

وإعادتهــا أكــر مــن 1115 مــرة.  هــذا باإلضافــة إىل تبايــن الحجــم الزمنــي اإلجــاميل للتغطيــة اإلعالميــة وبث 

الومضــات التّوعويــة طيلــة فــرة الرصــد بــن القنــوات التلفزيــة املرصــودة. 

2. تقريــر حــول رصــد االتّصــال التجــاري يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة خــالل األســبوع األول مــن شــهر 

رمضــان 2020 

يشــكل اإلشــهار أهــم مصــدر لتمويــل وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة وضــامن اســتمراريتها يف   

ظــل الصعوبــات املاليــة التــي تواجههــا القنــوات التلفزيّــة واإلذاعيــة خاصــة يف هــذه الفــرة بالتزامــن مــع 

ــتجد”. ــا املس ــريوس “كورون ــار ف انتش

وقــد أوكل املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 يف فصلــه الســادس عــرش للهيئــة 

العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي صالحيــة وضــع القواعــد الســلوكية لالتصــال التجــاري ومراقبــة 

ــد وســائل االعــالم الســمعية البرصيــة بهــا ويف هــذا اإلطــار يتنــزل هــذا التقريــر املتعلــق برصــد  مــدى تقيّ

الومضــات اإلشــهارية التــي تــم بثهــا خــالل األســبوع األول مــن شــهر رمضــان بدايــة مــن يــوم 23 أفريــل إىل 

يــوم 30 أفريــل 2020،

وقــد شــملت عيّنــة الرصــد5 قنــوات تلفزيــة و5 قنــوات إذاعيــة، عموميــة وخاّصــة، تبايــن مجــال بثهــا بــن 

الوطنــي والجهــوي،

وقــد خلــص هــذا التقريــر إىل اســتنتاج أســايس مفــاده تبايــن حجــم االتصــال التجــاري بشــكل ملحــوظ بــن 
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القنــوات التلفزيــة مــن جهــة، والقنــوات اإلذاعيــة مــن جهــة أخــرى لتســتأثر قناتــان تلفزيتــان بحــوايل 80.7 

باملائــة مــن مجمــوع الومضــات االشــهارية املرصــودة. واســتأثرت إذاعتــان فقــط مبــا يقــارب 83.7 باملائــة 

مــن مجمــوع الومضــات االشــهارية املرصــودة.

3. تقارير رصد التعددية السياسية يف القنوات التلفزية واإلذاعية الخاصة والعمومية

تعتــر التعدديــة يف الفكــر والــرأي ويف وجهــات النظــر بخصــوص املواضيــع املتعلقــة بالشــأن العــام   

أحــد أهــم مبــادئ التعديــل التــي تعمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عىل تكريســها 

يف قطــاع اإلعــالم الســمعي البــرصي، ســواء خــالل فــرات االنتخابــات أو خارجهــا، ملــا لهــا مــن دور محوري يف 

تركيــز إعــالم حــر ومتنــوع وتعــددي ودعــم مســار اســتكامل بنــاء دولــة تتميــز باحــرام القواعــد  الدميقراطية 

وحقــوق اإلنســان ودعــم حــق املواطــن يف اإلعــالم واملعرفــة واملشــاركة يف إدارة الشــأن العــام.

يف هــذا اإلطــار تعمــل الهيئــة عــىل ضــامن التعدديــة السياســية يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة، عموميــة 

كانــت أو خاصــة، مــن خــالل رصــد الرامــج السياســية أو الرامــج التــي تتنــاول مواضيــع تهــم الشــأن العــام 

واعتــامد نتائجــه كآليــة مــن آليــات التعديــل. كــام تقــوم بنــرش تقاريــر نتائــج الرصــد املتعلقــة بالتعدديــة 

السياســية للعمــوم، ســواء تلــك املتعلقــة بالرصــد الــدوري للرامــج أو املتعلقــة مبواضيــع أو أحــداث معينــة.

وقــد تناولــت عمليــة الرصــد خــالل املــدة الفارطــة جانــب  التعدديــة السياســية يف اإلعــالم العمومــي بهــدف 

ــادئ التعــدد والتنــوع ومــدى احــرام حــق نفــاذ الفاعلــن السياســين مبختلــف  ــة مــدى التزامــه مبب معاين

انتامءاتهــم إىل برامجــه مثلــام تنــص عــىل ذلــك النصــوص القانونيــة والرتيبيــة ذات العالقــة. وقــد تــم طبقــا 

لذلــك رصــد برامــج التلفــزة الوطنيــة خــالل شــهر جــوان 2020 وهــي فــرة شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا لوتــرية 

التجاذبــات السياســية.

كــام تنــاول رصــد التعدديــة السياســية يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة العموميــة والخاصــة )مــن   

خــالل عينــة محــددة( خــالل فرتــن مهمتــن سياســيا يف تونــس، وهــام فــرة مســار تشــكيل حكومــة الســيد 

“الحبيــب الجمــيل” )نوفمر-ديســمر2019 – جانفــي 2020(، وفــرة مســار تشــكيل حكومــة الســيد “هشــام 

ــوع  ــة والتن ــادئ التعددي ــوات مبب ــزام هــذه القن ــة مــدى الت ــك ملعاين ــة-أوت 2020(، وذل املشــيي )جويلي

وباحــرام حــق املواطــن يف االطــالع عــىل مختلــف األفــكار واآلراء املتعلقــة باملوضــوع ويف الحصــول عــىل 

ــة. معلومــات دقيقــة ومتوازن

ــق  ــامن ح ــية وض ــة السياس ــد التعددي ــة بقواع ــة العمومي ــاة الوطني ــزام القن ــدى الت ــة م ــار متابع ويف إط

املواطــن يف املعلومــة، باعتبارهــا مرفقــا عاّمــا، أصــدرت الهيئــة تقريــر رصــد حــول التعدديــة السياســية يف 

القنــاة الوطنيــة األوىل طيلــة شــهر جــوان وذلــك مــن خــالل رصــد الرامــج الحواريــة والنــرشات اإلخباريــة 

التــي تــم بثهــا خــالل هــذه الفــرة.
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القسم الثاين: الشكايات الواردة عىل الهيئة سنة 2020

باإلضافــة إىل الخروقــات التــي تتعهــد بهــا الهيئــة صلــب وحــدة الرصــد التابعــة لهــا، ســعت الهيئــة العليــا 

ــة،  ــة التعديلي ــل يف العملي ــن كفاع ــز دور املواط ــار تعزي ــرصي، ويف إط ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص املس

ــك بإرســاء مســار مخصــوص  ــة الالزمــة وذل ــة األهمي ــواردة عــىل الهيئ ــالء الشــكايات واإلشــعارات ال إىل إي

ملعالجتهــا يبــدأ مــن تلقــي الشــكاية إىل معاينتهــا صلــب وحــدة الرصــد ثــم معالجتهــا مــن طــرف وحــدة 

الشــؤون القانونيــة ومــن مثــة عرضهــا عــىل مجلــس الهيئــة التخــاذ القــرارات الالزمــة يف شــأنها ثــم إعــالم 

الشــايك مبآلهــا.

خــالل ســنة 2020، وردت عــىل الهيئــة 290 شــكاية، حــوايل 90 باملائــة منهــا قدمهــا أشــخاص طبيعيــون و10 

باملائــة مــن أشــخاص معنويــون منهــم مؤسســات عموميــة وخاصــة ومجتمــع مــدين وأحــزاب.

توزيع الشكايات حسب صفة القائم بها

توزيع الشكايات حسب مصدر تلقي الشكاية

أكــر مــن نصــف الشــكايات الــواردة عــىل الهيئــة خــالل 2020، تــم توجيههــا الكرونيــا منهــا 52،5 % عــن 

طريــق التطبيقــة املدرجــة باملوقــع االلكــروين للهيئــة و28،3 % عــن طريــق بريدهــا اإللكــروين. ويعــد هــذا 

ــر التطبيقــة  ــة تلقــي الشــكايات ومعالجتهــا وتطوي ــة عملي ــة يف مســار رقمن املــؤرش حافــزا النخــراط الهيئ

الخاصــة بهــا وتيســري التعامــل الكرونيــا مــع الجمهــور ومختلــف الفاعلــن املهتمــن باإلعــالم كســلطة فاعلــة 

يف الشــأن العــام ويف املجتمــع.
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إن أغلــب الشــكايات الــواردة عــىل الهيئــة ســنة 2020 تتعلــق باإلعــالم الخــاص، مثلــام هــو مبــن بالرســم 

البيــاين الخــاص بتوزيــع الشــكايات حســب نــوع املنشــأة اإلعالميــة إذ تعلقــت 244 شــكاية بقنــوات تلفزيــة 

وإذاعيــة خاصــة أي بنســبة .%91. ومــن الــروري التذكــري، يف هــذا اإلطــار، بــأن االشــعارات والشــكايات 

الــواردة عــىل الهيئــة ال تعــد كلهــا خروقــات عــىل معنــى الفصــل 5 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 

أو عــىل معنــى فصــول كراســات الــرشوط املتعلقــة بإحــداث قنــوات تلفزيــة وإذاعيــة خاصــة وجمعياتيــة، 

وذلــك بســبب عــدم الدرايــة الكافيــة لبعــض األشــخاص، طبيعيــون كانــوا أو معنويــون، مبقتضيــات التعديــل 

ومبجــال تخصــص الهيئــة وحــدود صالحياتهــا. لذلــك فــإن كثــريا مــن الشــكايات يتــم حفظهــا ألســباب تتعلــق 

بالشــكل أو باملضمــون. بالنســبة للشــكل تكــون األســباب لســبق تعهــد الهيئــة مــن تلقــاء نفســها باملخالفــة 

ــوات آجــال التعهــد مبضمــون  ــة أو بســبب ف ــة قبلي ــك مــن مامرســة لرقاب ــا يف ذل موضــوع الشــكاية أو مل

الشــكاية )وفــق الفصــل 34 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 فــإن الهيئــة ال تتعهــد بأفعــال بعــد مــي 

أكــر مــن ثــالث ســنوات مــن وقوعهــا إذا مل يســبق اتخــاذ أي عمــل يهــدف إىل التحقيــق فيهــا ومعاينتهــا أو 

معاقبتهــا.( أو لعــدم االختصــاص الــرايب )إذ تتلقــى الهيئــة يف كثــري مــن األحيــان شــكايات بخصــوص منشــآت 

إعالميــة أجنبيــة تبــث خــارج الــراب التونــيس( أو لعــدم االختصــاص الحكمــي إذ ال تنظــر الهيئــة يف مضامــن 

تبــث عــىل اليوتــوب مثــال إال إذا كانــت تعــود إىل قنــاة ســمعية برصيــة. وبالنســبة للمضمــون تتــم معالجــة 

الشــكاية عــىل معنــى الفصــل 5 مــن املرســوم 116 أو عــىل معنــى الفصــول الــواردة يف كراســات الــرشوط 

املتعلقــة بإحــداث قنــوات تلفزيــة أواذاعيــة خاصــة أو جمعياتيــة.
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رسم بياين رقم: توزيع الشكايات حسب نوع املنشأة اإلعالمية
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القسم الثالث: قرارات الهيئة املتعلقة باملخالفات املرتكبة خالل سنة 2020 

1. فتح تحقيق يف بث مشرك: 

اتّخــذ مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ   

28 ديســمر 2020 قــرارا يقــي بفتــح تحقيــق حــول البــث املبــارش واملشــرك بتاريــخ 24 ديســمر 2020 

بــن القنــاة العموميــة الوطنيــة األوىل ووســائل إعــالم تلفزيــة وإذاعيــة عموميــة وخاصــة لرنامــج عنوانــه 

“الخــروج مــن األزمــة… ممكــن !” تــم إنجــازه بالتّعــاون مــع املعهــد العــريب لرؤســاء املؤسســات، وذلــك 

ــة يف هــذا الرنامــج  ــدإ التعددي ــه البــث املشــرك ومــدى احــرام مب ــزل في ــذي تن للوقــوف عــىل اإلطــار ال

الــذي بــدا مــن خــالل املعاينــة األوليــة منــرا لرؤيــة واحــدة وموّجهــة وتغلــب عليهــا الدعايــة ملبــادرة بعينهــا 

ــة التــي متــر بهــا البــالد. ــد لألزمــة االقتصادي وتقدميهــا يف ثــوب الحــّل الوحي

2. الخطايا املالية استنادا ألحكام الفصل 31 

ــتنادا  ــرصي، و اس ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــدرت الهيئ ــنة 2020 ، أص ــالل س خ  

ألحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم 116 لســنة 2011 و املتعلــق باالتصــال الســمعي والبــرصي، جملــة مــن 

الخطايــا املاليــة يف شــان املنشــآت اإلعالميــة املخالفــة .

ويحوصل الجدول التايل قرارات الهيئة املتعلقة بالعقوبات املالية لسنة 2020 ومآلها .
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القناة
خ القرار

تاري
املخالفة

العقوبة

القرآن الكريم

ي 2020
 06 جانف

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

سون 
ّة مالية قدرها خم خطي

ف دينار 
ال

سمر 2020
 16 دي

صل 
ص عليها بالف

صو
ث دون إجازة املن

ت ب
شاطا

امرسة ن
م

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

31 م

رشون 
ّة مالية قدرها ع خطي

ف دينار 
ال

سمر 2020
 29 دي

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

ف 
ّة مالية قدرها مائة ال خطي

دينار 

سان
االن

ي 2020
06 جانف

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

سون  
خطية مالية قدرها خم

ف دينار.
أل

التاسعة

س 2020
30 مار

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

سون  
خطية مالية قدرها خم

ف دينار 
أل

سمر 2020
18 دي

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

ف 
رشة  اال

خطية مالية قدرها ع

دينار 

سنا
تون

06 افريل 2020 
سنة 2011.

خرق احكام املرسوم عدد 116 ل
رشون  

خطية مالية قدرها ع

ف دينار 
أل

سمر 2020
18 دي

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

ف 
رشة  اال

خطية مالية قدرها ع

دينار 

سنة 2020
ت املالية ومآلها ل

ت الهيئة املتعلقة بالعقوبا
قرارا
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الجنوبية
24 جوان 2020

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

ّة قدرها أربعون   ّة مالي خطي

ف دينار.
أل

ام تونيزيا
03 نوفمر 2020

صل 
ص عليها بالف

صو
صال املن

امرسة حرية االت
ط م

ضواب
خرق 

سنة 2011.
ن املرسوم عدد 116 ل

05 م

رشون  
خطية مالية قدرها ع

ف دينار 
أل
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3. العقوبات املتعلقة باملضامني اإلعالمية  

خــالل ســنة 2020، أصــدرت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي و البــرصي يف شــأن   

التاليــة: العقوبــات  اإلعالميــة  املؤسســات 

توزيع التنابيه حسب نوع الخرق

نوع الخرقنوع القناةالقناة

قناة تلفزيةاالنسان 
التوجهات األساسية للرمجة

التمييز ضد املرأة

قناة تلفزيةالجنوبية 

حامية الطفولة

تجاوز املدة الزمنية املحددة

القواعد السلوكية لالشهار

ثلب و شتم و مس من كرامة االنسان 

التحريض عىل العنف والكراهية

ام تونيزيا

 
قناة تلفزية

احرام حرية املعتقد

حول شارة القناة

حامية الطفولة

القواعد السلوكية لالشهار

قناة اذاعيةراديو 6
التوجهات األساسية للرمجة

القواعد السلوكية لالشهار

قناة تلفزيةالزيتونة يت يف 
احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

التحريض عىل العنف والكراهية

قناة اذاعيةاكسراس اف ام 
حامية الطفولة

اخالل باحكام كراسات الرشوط

القواعد السلوكية لالشهارقناة تلفزيةتونسنا يت يف 
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نوع الخرقنوع القناةالقناة

قناة تلفزيةتلفزة يت يف 

التمييز ضد املرأة

حامية الطفولة

القواعد السلوكية لالشهار

حامية الطفولة

القواعد السلوكية لالشهار

قناة تلفزيةالتاسعة

القواعد السلوكية لالشهار

القواعد السلوكية لالشهار

احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

القواعد السلوكية لالشهار

القواعد السلوكية لالشهار

القواعد السلوكية لالشهارقناة تلفزيةقرطاج +

القواعد السلوكية لالشهارقناة اذاعيةموزاييك اف ام

القواعد السلوكية لالشهارقناة تلفزيةالتلفزة التونسية

قناة تلفزيةنسمة
توظيف القناة واستعاملها يف جمع 

الترعات وعدم احرام كرامة االنسان

قناة تلفزيةحنبعل

القواعد السلوكية لالشهار

تهديد الصحة العامة

تسوية الوضعية القانونية للقناة

احرام حرية املعتقدقناة اذاعيةاكسيجن اف ام

القواعد السلوكية لالشهارقناة اذاعيةراديو ماد

احرام كرامة االنسان والحياة الخاصةقناة اذاعيةنجمة اف ام 

حامية الطفولةقناة اذاعيةابتسامة اف ام 

قناة تلفزيةالحوار التونيس

القواعد السلوكية لالشهار

التمييز ضد املرأة

القواعد السلوكية لالشهار

القواعد السلوكية لالشهارقناة اذاعيةاملهدية اف ام



62

نوع الخروقات التي تم اتخاذ قرارات يف شأنها

نوع الخرقنوع القناةالقناة

التحريض عىل العنف والكراهيةقناة اذاعيةالقران الكريم

ثلب و شتم و مس من كرامة االنسان قناة تلفزيةتونسنا

قناة تلفزيةالتاسعة

احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

تهديد الصحة العامة

قناة تلفزيةتونسنا
ثلب و شتم و مس من كرامة االنسان 

عدم االمتثال لقرارات الهيئة

الحوار التونيس
قناة تلفزية

تهديد الصحة العامة

الدعاية والتسويق لصورة صاحب القناةالجنوبية

قناة تلفزيةام تونيزيا

انتهاك كرامة االنسان و مس باملصلحة الفضىل 

للطفل وخرق ملبدأ قرينة الراءة وعدم احرام 

أخالقيات املهنة الصحفية

االنسان
قناة تلفزية

توظيف القناة واستعاملها يف جمع الترعات 

وعدم احرام كرامة االنسان

التحريض عىل العنف والكراهيةقناة تلفزية
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توزيع لفت نظر حسب نوع الخرق

قناة تلفزيةالحوار التونيس
حامية الطفولة 

الخلط بن اللغات

حامية الطفولةقناة اذاعيةموزاييك اف ام 

غري مصنف )رأي الهيئة يف مسلسل قلب الذيب(قناة تلفزيةالتلفزة التونسية

قناة تلفزيةالتاسعة
احرام كرامة االنسان والحياة الخاصة

الخلط بن اللغات

عدم احرام اخالقيات املهنةقناة اذاعيةراديو ماد

حامية الطفولةقناة تلفزيةالجنوبية

الخلط بن اللغاتقناة اذاعيةكاب اف ام 
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الباب الرابع: الّتعاون الوطني والدويل
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القسم األول: برنامج التعاون الدويل للهيئة

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــدرات الهيئ ــز ق ــرصي وتعزي ــمعي والب ــل الس ــادئ التعدي ــاء مب ــار إرس يف إط  

لالتصــال الســمعي والبــرصي يف عــدة مجــاالت واصلــت الهيئــة تعزيــز عالقاتهــا مــع نظرياتهــا مــن الهيئــات 

ذات الصلــة وذلــك بدعــم مــن عديــد املؤسســات املانحــة.

1. تعاون الهيئة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية: 

يف إطــار تعــاون الهيئــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة يف تونــس تــم إنجــاز منّصــة الكرونيــة لرصــد   

ــار الزائفــة وخطــاب  ــار املنشــورة والتصــدي لألخب شــبكات التواصــل االجتامعــي للتأكــد مــن صحــة األخب

العنــف والكراهيــة.

وســعيا لتعزيــز آليــات تعديــل ومراقبــة ودعــم املشــهد اإلعالمي مبــا يتامىش مــع التحّديــات الجديدة   

الناتجــة عــن التحــول الرقمــي وانعكاســاته عــىل املشــهد اإلعالمــي ومــا صاحــب ذلــك مــن انتشــار أخبــار  

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بإدمــاج املعطــى الرقمــي واســتغالل  ــة العلي زائفــة  قامــت الهيئ

ــع التواصــل  ــار يف منصــات ومواق ــن أخب ــه م ــم تداول ــا يت ــل م ــي يف رصــد وتحلي ــذكاء االصطناع ــات ال آلي

االجتامعــي بهــدف التصــدي لألخبــار الزائفــة، وخاصــة لــكل مــا يرتــب عنهــا مــن مخاطــر، وانســجاما مــع 

السياســة التشــاركية التــي تعتمدهــا الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي والبــرصي مــع الصحافيــن واملؤسســات 

ــات  ــرصي   واملؤسس ــال الســمعي والب ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــة ب ــاء اتفاقي ــم إمض ــة، ت اإلعالمي

اإلعالميــة  مــن أجــل التصــدي لنــرش األخبــار الزائفــة ولتحقيــق ذلــك تــّم :

تركيــز منصــة الكرونيــة للتثبــت مــن األخبــار الزائفة للتقــي يف كل ما يتم نــرشه ومســاعدة الصحافين 	 

واملتابعــن عــىل شــبكة االنرنيــت عــىل التصدي لنــرش األخبــار الزائفة.

ــة 	  ــار الزائف ــع األخب ــي م ــي الصحف ــة تعاط ــول كيفي ــن ح ــدة الصحافي ــة لفائ ــم دورات تكويني تنظي

واآلليــات الكفيلــة مبســاعدته عــىل تقــّي املعلومــات والصــور املنشــورة عــىل الــواب وعــىل صفحــات 

ــي. ــل االجتامع التواص

تكويــن مجموعــة قيــادة ملواصلــة املــرشوع ومتابعتــه مــع كافــة األطــراف املعنيــة يف املشــهد الّســمعي 	 

البــرصي.

: Covid-19 الّتصّدي لألخبار الزائفة أثناء جائحة

يف مواجهــة األزمــة الصحيــة وانتشــار فــريوس Covid19  الــذي انتــرش يف جــّل أنحــاء العــامل  تلعــب   

وســائل اإلعــالم دوًرا مهــاًم للغايــة وتوفــر قيمــة مضافــة ال ميكــن إنكارهــا مــن حيــث املعلومــات والوقايــة. 

ــا مــا كانــت خــالل هــذه الفــرة األخــرية  ــة التضليــل التــي غالبً ومــع ذلــك و لســوء الحــظ  نــرى أيًضــا آل

تثــري الذعــر والخــوف.  فتحــاول العديــد مــن وســائل اإلعــالم  كل عــىل حــدة  إيجــاده حــل والتصــدي لهــذه 

ــة املنتــرشة يف كل مــكان لكــن املهمــة صعبــة ومعقــدة. املعلومــات املضللّ
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ــمعي  ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــت إرشاف الهيئ ــادة تح ــة قي ــز مجموع ــم تركي ــبب ت ــذا الس وله

ــي  ــن للتصــّدي إىل هــذه الظاهــرة الت ــن وســائل االعــالم والصحفي ــر عــدد ممكــن م والبــرصي إلرشاك أك

ــة. ــات الدميوقراطي ــليم للمؤسس ــة واألداء الس ــة املعلوم ــدد مصداقي ته

اطالق منصة Tunisia checknews لتقيص األخبار الزائفة

تقديم املنصة:

ــة عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي  ــار الزائفــة املتداول تعتــر هــذه املنصــة أداة لكشــف وتحليــل األخب

ــار الزائفــة  ــة ومســاحة الويــب بشــكل عــام، وتســمح بإعــداد خطــط ملواجهــة األخب والصحافــة اإللكروني

والتعامــل معهــا، 

أهداف املنصة:

تتمثل األهداف الرئيسية لتنفيذ هذه املنصة يف:

التحليل اآليل ملحتوى الشبكات االجتامعية والصحافة اإللكرونية.	 

الكشــف عــن املعلومــات املضلّلــة يف وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة ومن قبــل الفاعلن السياســين 	 

عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي وفضــاء الويــب.

الكشف عن املعلومات املضللة عىل الويب ، واقراح خطط عمل ملواجهة التضليل اإلعالمي.	 

ــة 	  ــة والصحاف ــوى الشــبكات االجتامعي ــل اإلعالمــي ومحت ــة حــول التضلي ــات وطني توفــري قاعــدة بيان

ــة. اإللكروني

)PAMT( 2. تعاون الهيئة مع برنامج دعم اإلعالم بتونس

خــالل األزمــة الصحيــة وانتشــار فــريوس كورونــا بدايــة مــن مــارس 2020، انتــرشت عــىل شــبكات   

املواطنــن. إربــاك  االجتامعــي معلومــات ورســائل ســاهمت يف  التواصــل 
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وملواجهــة هــذا الوضــع حاولــت عــدة وســائل إعــالم عموميــة وخاّصــة التصــدي والتثبــت مــن صحــة هــذه 

املعلومــات.

ولتشــجيع اإلذاعــات الجمعياتيــة التــي تشــكو مــن نقــص كبــري يف املعــّدات مبــا يف ذلــك املتعلقــة   

بحاميــة الصحافيــن عــىل امليــدان، أمضــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي اتفاقيــة مــع 

برنامــج دعــم اإلعــالم بتونــس املمــّول مــن طــرف االتحــاد األورويب لتمويــل اســتثنايئ لإلذاعــات الجمعياتيــة.

3. الّتعاون مع مجلس أوروبا

ــمعي  ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــا اقرح ــة كورون ــة لجائح ــة الصحي ــالل األزم خ  

ــة عــىل إجــازات  ــة املتحصل ــس مســاعدة اإلذاعــات الجمعياتي ــب تون ــا مكت ــس أوروب والبــرصي عــىل مجل

جديــدة حتــى تتمّكــن مــن إيصــال املعلومــة الصحيحــة للمســتمعن وتــم توقيــع اتفاقيــة يف الغــرض بــن 

ــكل إذاعــة. ــل يف حاســوب محمــول ل ــة تتمث ــة مــن معــدات إعالمي ــن لتمكــن 15 إذاعــة جمعياتي الطرف

القسم الثاين: مشاركة الهيئة يف التظاهرات الدولية خالل سنة 2020

1. اإلعالم العمومّي 

خــالل املؤمتــر الســادس لرؤســاء هيئــات التعديــل املنظويــة تحــت الشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات   

التعديــل الســمعي والبــرصي، اعتمــد أعضــاء الشــبكة خارطــة طريــق 2020 - 2021 والتــي تحــدد خمســة 

ــي:  ــة وه ــل ذات أولوي ــاالت عم مج

دور هيئات التعديل السمعي البرصي يف التصدي لألخبار الزائفة.	 

هيئات التعديل السمعي البرصي واإلعالم العمومي.	 

هيئات التعديل السمعي البرصي وحامية الطفولة 	 

هيئات التعديل السمعي البرصي وخطاب الكراهية.	 

املعالجة اإلعالمية للهجرة.	 

ومبوجــب خارطــة الطريــق هــذه بــادرت الرئاســة التونســية للشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات   

ــامن  ــوان » ض ــت عن ــق تح ــة الطري ــة لخارط ــاين ذي األولوي ــور الث ــق باملح ــر يتعل ــم مؤمت ــل بتنظي التعدي

جــودة الخدمــات مــن طــرف االعــالم العمومــي، ال ســيام يف املجــال الثقــايف: كيــف يتــم تحديــد ودعــم هــذه 

الخدمــات؟

ومــن أهــم مخرجــات هــذا املؤمتــر التنصيــص عــىل رضورة مواجهــة كل التحديــات التــي تطرحهــا الثــورة 

التكنولوجيــة يجــب عــىل هيئــات التّعديــل الّســمعي البــرصي أن تلعــب دورهــا بعيــدا عــن دور املراقــب 

واملشــاركة يف دور الوســيط وامليــر.
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واقــراح إصالحــات يف اإلطــار القانــوين الــذي بقــي يف أغلــب األحيــان تقليديّــا ومل يتطــور، واإلطــار القانــوين 

ــة  ــة وملموس ــاملة ومرئي ــات ش ــع اىل إصالح ــي إذا مل يخض ــالم العموم ــائل اإلع ــة وس ــدد دميوم ــذي يه ال

وإعطــاء الفرصــة لإلعــالم العمومــي لالبتــكار واالبــداع مــن خــالل إمكانياتــه الداخليــة بــدون قيــد خارجــي.

2. الجامعة الصيفية

الهيئة تُنظم الجامعة الصيفية حول التعديل والربية عىل وسائل اإلعالم واألخبار

نظّمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي “الجامعــة الصيفيــة حــول التعديــل   

والربيــة عــىل وســائل اإلعــالم واإلخبــار”، وذلــك يومــي 21 و22 ســبتمر 2020. وتخلّلــت برنامــج التظاهــرة 

ــذايت  ــادئ األساســية للتعديــل والتعديــل ال ــدول الفرنكفونيــة حــول املب مداخــالت لخــراء مــن مختلــف ال

كآليــة جديــدة للحوكمــة ودور وســائل اإلعــالم والهيئــات التعديليــة يف تعزيــز حريــة التعبــري ونزاهــة املســار 

ــة عــىل وســائل اإلعــالم. االنتخــايب والربي

وكانت املداخالت مفتوحة للجميع وبثت مبارشة عىل صفحة الهيئة الرسمية عىل الفايسبوك.

ــىل  ــة ع ــل والربي ــول التعدي ــة ح ــة الصيفي ــرة “الجامع ــغال تظاه ــبتمر 2020، أش ــوم 21 س ــت ي وانطلق

وســائل اإلعــالم” التــي تنظمهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بالتعــاون مــع الشــبكة 

ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــن، بكلي ــدى يوم ــىل م ــل REFRAM, ع ــات التعدي ــة لهيئ الفرنكوفوني

ــون. ــالم واالتصــال والقان ــال اإلع ــة وخــراء يف مج ــك مبشــاركة الطلب ــس وذل ــة بتون واالجتامعي

وتخلــل برنامــج هــذه التظاهــر عــدة مداخــالت، بصفــة مبــارشة وعــن بعد لخــراء يف مجــال اإلعــالم واالتّصال 

مــن عــدة دول فرنكوفونيــة ومــن تونــس حــول املبــادئ األساســية للتعديــل والتعديــل الــذايت ودور الهيئــات 



70

التعديليــة يف تعزيــز حريــة التعبري.

ــل  ــار تعدي ــىل مس ــا ع ــة وتأثرياته ــّوالت الرقمي ــا التّح ــدة أهّمه ــاور عدي ــوم األول مح ــن الي وتضّم  

املشــهد اإلعالمــي والضامنــات القانونيــة التــي وضعهــا املــرّشع والتــي مــن شــأنها إرســاء ثقافــة تعديليــة 

فّعالــة وناجعــة وكذلــك اإلطــار النظــري للربيــة عــىل وســائل اإلعــالم ومنــاذج لتجــارب مقارنــة لعــدة دول 

ــال. ــذا املج ــرى يف ه أخ

ــالم يف  ــائل اإلع ــل وس ــا تعدي ــن بينه ــاور م ــدة مح ــىل ع ــدوة ع ــز خــالل هــذه الن ــم الركي ــام ت ك  

ظــّل التحــّول الدميقراطــي ودور الهيئــات التعديليــة يف التصــّدي لخطابــات الكراهيــة والربيــة عــىل وســائل 

ــالم. اإلع
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الباب الخامس : 

الّشؤون القانونية والّنفاذ إىل املعلومة



72

القسم األّول: الشؤون القانونية والنزاعات

1. القضايا االدارية لسنة 2020

املآلموضوع القضيةعدد القضيةالّضّدتاريخ الّتعّهدع/ر

اوت 12020

جمعية األصالة 

للسياحة 

الثقافية والراث 

باملهدية

لفائدة الهيئةتوقيف تنفيذ4105476

ع/ر
تاريخ التّعّهد أو 

قرار املحكمة
املآلموضوع القضيةعدد القضيةالّضّد

1
27 جانفي 

2020

محمد الجزيري 

)إذاعة القران 

الكريم(

213868

استئناف 

القضية 

149067

214268إذاعة النور25 اوت 22020

استئناف 

القضية 

149412

املآلموضوع القضيةعدد القضيةالّضّدتاريخ التّعّهد  ع/ر

27 فيفري 12020
      TWT  قناة 

قرطاج+    
ابتدائية159515

06 مارس 22020
رشكة إذاعة القران 

الكريم
ابتدائية159991

13 جويلية 32020

الرشكة املغاربية 

لإلنتاج واالتصال 

اكسريس

ابتدائية160974

01 جويلية 42020
رشكة الديوان لإلنتاج 

السمعي والبرصي
ابتدائية161356
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ابتدائية161446قناة االنسان8 سبتمر 52020

املآلموضوع القضيةعدد القضيةالّضّدتاريخ التّعّهد  ع/ر

ابتدائية161496تونسنا لإلنتاج01 سبتمر 62020

20 أكتوبر 72020
رشكة نسمة 

برودكاست
ابتدائية161801

لفائدة الهيئةتوقيف تنفيذ4105248رشكة تونسنا لإلنتاج16 افريل 82020

لفائدة الهيئةتوقيف تنفيذ4105431الطيب مييل24 جويلية 92020

24 جويلية 102020
رشكة نسمة 

برودكاست
لفائدة الهيئةتوقيف تنفيذ4105432

2. القضايا العدلية لسنة 2020

ع/ر
تاريخ التّعّهد أو 

قرار املحكمة
عدد القضيةاملحكمة املتعّهدةالّضّد

موضوع 

القضية
املآل

04 سبتمر 12020
إذاعة القرآن 

الكريم
01/2020ابتدائية صفاقس 2

جناحي 

)حجز(

إقرار الحجز 

لفائدة الهيئة

......

ع/ر
تاريخ التّعّهد أو 

قرار املحكمة
املآلموضوع القضيةعدد القضيةالّضّد

11 فيفري 2020 1
القناة التلفزية 

»الزيتونة«

اعراض جناحي

6/2370

ابتدائية جناحية اعراض عىل 

القضية االصلية 43666/6  
لفائدة الضد

16 مارس 22020
القناة التلفزية 

»الزيتونة«

استئناف اعراض 

جناحي 

15/3948

استئناف جناحي عىل القضية 

االعراضية االبتدائية 6/2370 

القضية األصلية 43666/6



74

القسم الثاين: النفاذ إىل املعلومة

التزامــا مبقتضيــات الفصــل 34 نقطــة 4 مــن القانــون االســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي  ــد الهيئــة العلي 2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ اىل املعلومــة، تُِع

ســنويا تقريــرا حــول النفــاذ إىل املعلومــة يتضمــن جملــة االجــراءات التــي تــم اتخاذهــا لتكريــس الشــفافية 

وتعزيــز ثقافــة النفــاذ اىل املعلومــة. 

ــىل  ــة 2020 ع ــنة اإلداري ــالل الس ــرصي خ ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــد حرص وق

ضــامن الحــق يف النفــاذ اىل املعلومــة ومواصلــة العمــل عــىل تعزيــز مبــدأْي الشــفافية واملســاءلة مــن خــالل 

توفــري املعلومــة وإتاحتهــا للعمــوم عــر النــرش التلقــايئ عــىل املوقــع االلكــروين الرســمي للهيئــة. 

1 . االجراءات املتخذة من قبل الهيئة يف مجال إتاحة املعلومة:

واصلــت الهيئــة العمــل خــالل الســنة االداريــة 2020 عــىل مزيــد إتاحــة املعلومــة بصفــة تلقائيــة   

وذلــك مــن خــالل نــرش املعلومــات عــىل املوقــع االلكــروين وتحيينهــا بصفــة دوريــة،

ــا  ــىل موقعه ــات ع ــات واملعلوم ــف املعطي ــرش مختل ــايئ  بن ــرش التّلق ــار الن ــة يف إط ــت الهيئ ــث قام حي

ــح الهيئــة  ــة  بالتعــاون مــع مختلــف مصال االلكــروين www.haica.tn  و الــذي يتــم تحيينــه بصفــة دوريّ

ــيل :  ــام ي ــة في ــة عاّم ــات بصف ــل املعلوم وتتمث

انشطة الهيئة، ورشات العمل والدورات التكوينية التي تنظمها.	 

البالغات الرسمية.	 

تقارير الهيئة.	 

بيانات وقرارات الهيئة.	 

قامئة القنوات واالذاعات الخاصة والجمعياتية الحاصلة عىل إجازات بث من الهيئة محينة.	 

كراسات الرشوط	 

تقارير مراقب الحسابات 	 

نتائج املناظرات.	 

طلبات العروض. 	 

النصوص القانونية واملرجعية.	 

.........

ــاذ إىل  ــد النف ــرصي اىل إتاحــة مزي ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والب ــة العلي هــذا وتســعى الهيئ  

املعلومــة مــن خــالل نــرش وتحيــن املعلومــات ووضعهــا عــىل ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة عــىل موقعهــا 

االلكــروين والعمــل عــىل نــرش بقيــة املعلومــات تطبيقــا ملقتضيــات الفصــول 6و7و8 مــن القانــون االســايس 

عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة. كــام تعمــل عــىل 

مواكبــة جميــع الفعاليــاّت التــي تنظمهــا هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة ومتابعــة جميــع اإلصــدارات والقــرارات 

التــي مــن شــأنها أن تحّســن مــن أداء املكلفــن بالنفــاذ اىل املعلومــة. 
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2 . املعطيات اإلحصائية املتعلقة مبطالب النفاذ ومآلها: 

ورد عــىل الهيئــة خــالل الفــرة املمتــدة مــن 01 جانفــي 2020 اىل غايــة 31 ديســمر 2020 عــدد17   

ــمولة  ــاة حجــب املعطيــات املش ــت اإلجابــة عليهــا باملوافقــة مــع مراع مطلــب نفــاذ إىل املعلومــة متّ

باالســتثناءات املنصــوص عليهــا بالفصلــن 24 و25 مــن القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016.

وتكــون الهيئــة بذلــك قــد ســجلت خــالل ســنة 2020 تراجعــا يف عــدد املطالــب الــواردة عليهــا مقارنــة بســنة 

2019، حيــث تلقــت الهيئــة عــدد 23 مطلبــا ســنة 2019.

ــة النــرش التلقــايئ للمعلومــات عــىل  وتفــّر قلّــة وتراجــع عــدد املطالــب الــواردة عــىل الهيئــة بتفعيــل آليّ

املوقــع الرســمي وتســهيل الولــوج اليهــا مــن خــالل الروابــط االلكرونيــة املتوفــرة.

3.  اإلجراءات املتخذة فيام يتعلق بالترصّف يف الوثائق:

تتــوىل الهيئــة رقمنــة كل الوثائــق باعتــامد برمجيــة التــرصف يف األرشــيف االلكــروين للتقليــص مــن    

حجــم اســتعامل الوثائــق الورقيــة وتيســري اســتغالل أرشــيف الهيئــة عنــد الحاجــة وضــامن رسعــة الوصول إىل 

املعلومــة املطلوبــة حيــث واصلــت الهيئــة خــالل ســنة 2020 العمــل عــىل مزيــد تعزيــز مصلحــة األرشــيف.

4 . املقرحات والتوصيات لتعزيز ثقافة النفاذ اىل املعلومة:

رغــم أهّميــة املكاســب التــي تحققــت مــن خــالل إرســاء هيئــة النفــاذ اىل املعلومــة إالّ أّن العمــل    

يتجــه نحــو مزيــد تطويــر االســراتيجية املعتمــدة عــىل املســتوى التوعــوي لتحســيس كل االطــراف املعنيــة 

ــدودة. ــزال مح ــة مات ــاذ اىل املعلوم ــب النف ــة طل ــار أّن ثقاف ــىل اعتب ــة ع ــذه اآللي ــة ه بأهمي

 وتعمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــىل إحــداث خطــة عمــل موحــدة لتعاطــي 

املكلــف بالنفــاذ اىل املعلومــة ونائبــه مــع بقيــة املصالــح لتســهيل الحصــول عــىل املعلومــة املطلوبــة ومتكــن 

الطالــب منهــا، إضافــة اىل مزيــد تطويــر وســائل التــرصف يف الوثائــق واألرشــيف عــالوة عــىل رضورة التأكيــد 

ــة  ــة وحامي ــاذ إىل املعلوم ــال النف ــة يف مج ــدورات التكويني ــة كل ال ــوان ومواكب ــن األع ــة تكوي ــىل أهمي ع

املعطيــات الشــخصية.

ويحوصل الجدول التايل مطالب النفاذ إىل إىل املعلومة الواردة عىل الهيئة:
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ع/ر
ب

خ املطل
تاري

ب املعلومة
طال

ب
طريقة ورود املطل

ىل املعلومة
صورة املطلوبة للنفاذ إ

ال

ي
ص طبيع

شخ
ي

ص معنو
شخ

ط
ضب

ب ال
مكت

ين
الربيد االلكرو

ني املكان
ىل ع

ع
سخة ورقية

ن
سخة الكرونية

ن
ن 

ت م
مقتطفا

املعلومة

1
ي 2020

15 جانف
*

*
*

2
ي 2020

29 ما
*

*
*

3
17 جويلية 2020

*
*

*
*

4
17 جويلية 2020 

*
*

*

5
20 جويلية 2020

*
*

*

6
ت 2020

10 او
*

*
*

7
ت 2020

18 او
*

*
*

*

8
16سبتمر 2020

*
*

*
*

9
12 أكتوبر 2020

*
*

*

رصي 
ي و الب

سمع
صال ال

ستقلة لالت
ىل الهيئة العليا امل

ىل املعلومة الواردة ع
ب الّنفاذ إ

ين حول مطال
جدول بيا

ق عدد1(
خالل سنة 2020 )ملح
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10
26 أكتوبر 2020 

*
*

*
*

11
27 أكتوبر 2020

*
*

*

12
27 أكتوبر 2020

*
*

*

13
27 أكتوبر 2020

*
*

*

14
27 أكتوبر 2020 

*
*

*
*

15
27 أكتوبر 2020 

*
*

*
*

16
27 أكتوبر 2020 

*
*

*
*

17
سمر 2020

22 دي
*

*
*
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ع/ر
ت املطلوبة

املعلوما
تاريخ رد الهيئة

الرد باملوافقة
ض وتعليله

الرد بالرف
س الهيئة

ى رئي
تظلم لد

ب التظلم
سب

ىل التظلم
الرد ع

1
ص بأعوان 

يس الخا
النظام األسا

الهيئة
ي 2020

20 جانف
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

2

صحة 
ن وزير ال

شكاية م

صدار 
يف ا

ت عليها الهيئة 
استند

ن عدد 07 و08/2020 
قراري

ي 2020
بتاريخ 22 ما

08 جوان 2020
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

3

يف إطار 
ب 

قامئة ملحقة باملطل

ي
ث أكادمي

بح

ق(
ت - وثائ

)تقارير- معلوما

ت 2020
03 او

°

ىل 
تم التوجيه ا

يف 
املوقع االلكروين 

يئ 
رش التلقا

اطار الن

للمعلوم   

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

4

ت 
ن املعطيا

سخة ورقية م
ن

املتعلقة بنظام تأجري األعوان 

يف 
شهائد املعتمدة 

بالهيئة وال

ف كل عون.
صني

ت

ت 2020 
04 او

   °
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

ىل املعلومة الواردة 
ب النفاذ إ

ين حول مآل معالجة مطال
جدول بيا

ق عدد 2(
رصي خالل سنة 2020 )ملح

ي و الب
سمع

صال ال
ستقلة لالت

ىل الهيئة العليا امل
ع
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5

ضعية 
سخ الكرونية لتطور و

ن

يف قناة التاسعة 
امللكية 

ساهمون و املمثل 
)امل

ىل 
سها ا

ين( منذ تأسي
القانو

اليوم وعالقة قناة التاسعة 

صادر التمويل 
بعمر جنيح وم

ى احرام 
والتقارير املالية ومد

شفافية
ال

ت 2020
06 او

   °
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

6

ت 
ن املعلوما

سخ الكرونية م
ن

س مال قناة 
املتعلقة بركيبة رأ

ت 
ام

ساه
سبة امل

»التاسعة« ون

ن والقوائم 
ساهم

وقامئة امل

ي 2018 و2019
سنت

املالية ل

ت 2020
11 او

   °
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

7

سخة الكرونية 
سخة ورقية ون

ن

رشكة 
ن الهايكا و

ن اتفاقية ب
م

ي 
سمع

س لإلنتاج ال
اوازي

رصي بتاريخ 10 جويلية 
والب

2020

03 سبتمر 2020
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

8

شكاية 
ت متعلقة ب

مؤيدا

يف 15 جويلية 2019 
مؤرخة 

ق 
ب خر متعل

وما يفيد تكذي

بها.

02 أكتوبر 2020
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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ع/ر
ت املطلوبة

املعلوما
تاريخ رد الهيئة

الرد باملوافقة
ض وتعليله

الرد بالرف
س الهيئة

ى رئي
تظلم لد

ب التظلم
سب

ىل التظلم
الرد ع

9
ت حول القناة اإلذاعية 

معلوما

ف ام
س ا

صة اولي
الخا

28 أكتوبر 2020
°

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

10
ت حول القناة 

ق و معلوما
وثائ

سان
صة اإلن

التلفزية الخا
02 نوفمر  2020

   °
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

11
القوائم املالية وتقارير مراجع 

ت 2019
سابا

الح
12 نوفمر 2020

القوائم والتقارير 

يف مرحلة 
املطلوبة 

ن 
صادقة عليها م

امل

ت 
سابا

ب الح
مراق

ىل 
رشها ع

وتم ن

املوقع االلكروين 

ي للهيئة 
الرسم

الحقا.

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

12

ت نوعها قوتها 
سيارا

قامئة ال

ضوع االستغالل 
قيمتها مو

ف 
صدرها وقامئة وظائ

وم

ن 
ص الذي

امء االشخا
وأس

ىل ذمتهم. 
ت ع

ضع
و

12 نوفمر 2020

°

ب 
  مع حج

ت 
املعطيا

صية 
شخ

ال

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

13

بيان درجة احرام الهيكل 

ط 
يف الخط

ي مع قامئة 
التنظيم

شغور 
ب ال

ضح أسبا
شاغرة تو

ال

ىل الحوكمة داخل 
وأثره ع

الهيئة.

12 نوفمر 2020
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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14
القوائم املالية وتقارير مراجع 

ت 2019
سابا

الح
12 نوفمر 2020

القوائم والتقارير 

يف مرحلة 
املطلوبة 

ن 
صادقة عليها م

امل

ت 
سابا

ب الح
مراق

ىل 
رشها ع

وتم ن

املوقع االلكروين 

ي للهيئة 
الرسم

الحقا.

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

15

ت نوعها قوتها 
سيارا

قامئة ال

ضوع االستغالل 
قيمتها مو

ف 
صدرها وقامئة وظائ

وم

ن 
ص الذي

امء األشخا
وأس

ىل ذمتهم. 
ت ع

ضع
و

12 نوفمر 2020

°

ب 
مع حج

ت 
املعطيا

صية   
شخ

ال

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

16

بيان درجة احرام الهيكل 

ط 
يف الخط

ي مع قامئة 
التنظيم

شغور 
ب ال

ضح أسبا
شاغرة تو

ال

ىل الحوكمة داخل 
وأثره ع

الهيئة 

12 نوفمر 2020
   °

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

17

ن 
يف املنتفع

 قامئة اسمية 

ط الوظيفية بالهيئة مع 
بالخط

صة بكل منتفع  
الخطة الخا

ي 2021
04 جانف

   °
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
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الباب السادس: النظام املعلومايت
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ســعيا منهــا لتحســن آليــات العمــل داخلهــا، قامــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي – 

عــن طريــق مواردهــا البرشيــة الذاتيــة - بتطويــر جملــة مــن التطبيقــات املعلوماتيــة تشــمل جميــع أوجــه 

تــرصف الهيئــة يف املجــاالت املتعلقــة بعهدتهــا املنصــوص عليهــا مبقتــى املرســوم 116 لســنة 2011 واملتعلــق 

باالتصــال الســمعي والبــرصي وإحــداث الهيئــة العليــا املســتقلة لالتّصــال الســمعي و البــرصي.

ينــدرج إعــداد هــذه التطبيقــات يف إطــار التوجهــات االســراتيجية للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصال الســمعي 

والبــرصي واملتمثلــة يف رقمنــة الخدمــات والتحــّول الرقمي لــإلدارة،  

وتتمثل هذه التطبيقات أساسا يف :

 »E-IDARA«  القسم األول : التطبيقة املعوماتية

ــزل ضمــن  ــة يتن ــة يف منصــة إلكروني ــة »E-IDARA« واملتمثل ــة املعلوماتي ــداد املنظوم  إّن التفكــري يف إع

ــة املنصــوص  ــع أوجــه التــرصف يف أعــامل الهيئ ــة يف رســم مســار واضــح وجامــع لجمي ــة الهيئ ســياق رغب

عليهــا بالراتيــب الجــاري بهــا العمــل يف ميــدان تعديــل املشــهد االعالمــي الســمعي والبــرصي وســاهمت 

هــذه التطبيقــة يف:

1. تبســيط وإعــادة هندســة اإلجــراءات واملســالك اإلداريــة و تحديــث طــرق التــرصف والتســيري والتنظيــم 

اإلداري،

مّكن تركيز املنظومة املعلوماتية » E-IDARA » من تبسيط وإعادة هندسة اإلجراءات واملسالك اإلدارية  

و تحديث طرق الترصّف والتسيري والتنظيم اإلداري و ذلك من خالل املساهمة يف :

وضع قاعدة بيانات جامعة لكل القنوات اإلذاعية والتّلفزية تحتوي عىل بطاقات اإلرشادات املتعلّقة بها 	 

وجميع الوثائق املكونة مللّفها.  

جميع الشكايات الصادرة يف شأن املؤسسات اإلعالمية.	 

جميع بطاقات توصيف الخرق املتعلقة بالرامج املرصودة.	 

جميع القرارات الصادرة يف شأن املؤسسات اإلعالمية.	 
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2. تحسني ظروف العمل وتطوير وسائل وأدوات العمل اإلداري، 

ــة مــن خــالل القــدرة  مّكنــت هــذه التطبيقــة مــن توفــري ظــروف عمــل مالمئــة ســواء للمســؤولن بالهيئ

ــوان  ــة  أو لألع ــات املتاح ــن املعطي ــل م ــم الهائ ــتغالل الك ــة باس ــبة والريع ــرارات املناس ــذ الق ــىل أخ ع

حيــث مكنتهــم هــذه التطبيقــة مــن ســهولة اإلســتعامل والقــدرة عــىل القيــام بجميــع أعــامل البحــث عــىل 

ــي. ــة دون اللجــوء إىل البحــث يف األرشــيف الورق ــق األرشــفة الرقمي ــة عــن طري ــات بالتطبيق املعطي

يف نفــس الســياق ســاهمت هــذه التطبيقــة يف دميومــة العمــل خاصــة خــالل فــرات الحجــر الصحــي حيــث 

ــريوس  ــن ف ــّي م ــال يف التّوق ــكل فّع ــاهمت بش ــد وس ــن بع ــل ع ــرار العم ــذي الق ــوان وُمتّخ ــت لألع أتاح

كورونــا.

3. الرّفــع مــن جــودة الخدمــات العموميــة وتيســري النفــاذ إليهــا مــن قبــل جميــع فئــات املواطنــني و إرٍســاء 

مبــادئ الحوكمــة وتكريــس انفتــاح اإلدارة عــىل محيطها، 

مّكنــت التطبيقــة املعلوماتيــة مــن الرفــع مــن جــودة الخدمــات العموميــة وتيســري النفــاذ إليهــا مــن قبــل 

ــتمعن  ــور املس ــاك داع لجمه ــد  هن ــد. إذ مل يع ــن بع ــكايات ع ــداع الش ــالل إي ــن خ ــة م ــن خاّص املواطن

 E-IDARA« ــة ــة. فتطبيق ــر الهيئ ــا مبق ــل إليداعه ــد أو التنق ــر الري ــكاياتهم ع ــال ش ــاهدين إلرس أو املش

ــة يف هــذا الســياق عــىل مســاندة  ــت الهيئ ــد عمل ــداع شــكاياتهم عــىل الخــط وق ــن إي » تســمح للمواطن

 champs prédéfinis/listes déroulantes( مودعــي الشــكايات مــن خــالل توفــري خانــات محــددة مســبقا

ــات الشــخصية. ــة املعطي ــورة شــكاياتهم مــع احــرام حامي ( ملســاعدتهم عــىل بل

4. تطوير آليات املساعدة عىل أخذ القرار، 

مّكنت التطبيقة املعلوماتية » E-IDARA« من تكوين قاعدة بيانات هامة متعلقة باملؤسسات اإلعالمية  و  

املتكونة من : 

بطاقات اإلرشادات الخاصة بها )العناوين- اإلجازات- القوائم املالية - ...( 

الشكايات الصادرة يف شأنها 	 

أعامل الرّصد املرتبطة بها 	 

القرارات املتعلّقة بها	 

متابعة مآالت هذه القرارات.	 

وقد مّكنت قاعدة البيانات من استخراج جميع املعطيات اإلحصائية املطلوبة لتمثّل بذلك لوحة القيادة 

للمسؤولن بالهيئة التّخاذ القرارات الالزمة يف وقت وجيز.

اِتَّبَع إعداد هذه التطبيقة املراحل التالية:
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التواريخ - الفرةاملرحلة

1 - عقد لقاءات بن وحدة اإلعالمية بالهيئة وكافة املتدّخلن قصد 

إعداد كراس رشوط لتطوير املنظومة.
شهر ماي 2020

جوان – جويلية 22020 - إعداد نسخة أوليّة  من التطبيقة.

3 - القيام بالتحيينات واإلضافات الالزمة بناء عىل مالحظات مختلف  

املتدخلن.
أوت – سبتمر 2020

نوفمر 42020 - دخول املنظومة حيّز التنفيذ.

وقــد مّكنــت هــذه التطبيقــة مــن توحيــد العمــل وتركيــز فضــاء يســمح لــكل املتدخلــن مــن إدراج املعطيات 

املتعلقــة مبجــاالت عملهــم ومتابعتهــا عــالوة عــىل متابعــة مخرجــات أعــامل بقيــة املتدخلــن حســب مســار 

األنشــطة املنصــوص عليــه بدليل اإلجــراءات.

ــكايات  ــدة الش ــن وح ــة م ــع إدارات الهيئ ــن جمي ــون م ــة موظف ــىل التطبيق ــل ع ــل يف العم ــذا و يتدخ ه

ــة و وحــدة اإلعــالم و االتصــال و فريــق الرصــد و مقــررو املجلــس عــالوة عــىل  ووحــدة الشــؤون القانوني

ــي الشــكايات. ــن مودع ــوم املواطن ــن يف عم ــة واملتمثل ــن الهيئ ــن خارجــن ع متدخل

5 . ضامن تطبيق التجديد واستمراريته

لضــامن اســتمرارية التطبيقــة ودميومتهــا وتجّددهــا، قامــت الهيئــة بتســجيلها بامللكيــة الفكريــة كــام تســعى 

الهيئــة إىل عــرض التطبيقــة عــىل تدقيــق الســالمة املعلوماتيــة.

ميكــن تعميــم اســتعامل هــذه التطبيقــة عــىل املؤسســات التــي لهــا مســار أنشــطة شــبيهة بالهيئــة العليــا 

املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي. 

كــام تســعى الهيئــة إىل تطويــر هــذه التطبيقــة والقيــام بتحســينات عليهــا، إضافــة إىل العمــل عــىل تســويقها 

ــال  ــكال االتص ــف أش ــد مختل ــذايت ورص ــل ال ــدإ التعدي ــل مب ــتغاللها يف تفعي ــة الس ــات اإلعالمي إىل املؤسس

التجــاري يف مضامينهــا اإلعالميــة ســواء كانــت ســمعية أو برصيــة.  كــام تســعى الهيئــة إىل تســويق هــذه 

التطبيقــة لبقيــة الهيئــات التعديليــة يف مجــال االتصــال الســمعي والبــرصي عــىل املســتوى الــدويل.

وميّكــن هــذا اإلجــراء مــن تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة للهيئــة وذلــك مــن خــالل ضــامن انفتاحها عــىل محيطها 

وإشــعاعها عــىل املســتوى اإلقليمــي والــدويل مبــا مــن شــأنه أن يســاهم يف توفــري مــوارد ماليــة ذاتية.

 Android وتســعى الهيئــة إىل تطويــر هــذه التطبيقــة مــن خــالل تركيزهــا عــىل تطبيقــات الهاتــف الجــوال

 et Ios
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القسم الثاين : التطبيقة املعلوماتية »رصد الخروقات«

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي  ــة العلي ــا، قامــت الهيئ ــات العمــل داخله ــا لتحســن آلي ســعيا منه  

ــات  ــة »رصــد الخروق ــة معلوماتي ــر تطبيق ــة - بتطوي ــة الذاتي ــامد عــىل مواردهــا البرشي والبــرصي – باإلعت

املتعلقــة باالتصــال التجــاري«  »Monitoring des Violations Publicitaires «   وهــي عبــارة عــىل 

ــى  ــا مبقت ــا املنصــوص عليه ــة بعهدته ــة يف املجــاالت املتعلق ــرصف الهيئ ــع أوجــه ت ــة تضــم جمي التطبيق

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــداث الهيئ ــرصي و إح ــمعي و الب ــال الس ــق باإلتص ــنة 2011 واملتعل ــوم 116 لس املرس

ــرصي. ــمعي و الب ــال الس لإلتص

1 . موضوع التطبيقة واإلشكالية التي تجيب عنها.

ــة جامعــة  ــة يف منصــة إلكروني ــات » واملتمثل ــة » رصــد الخروق ــة املعلوماتي إن التفكــري يف إعــداد املنظوم

يهــدف إىل رصــد الخروقــات املتعلقــة بعــدم التــزام القنــوات التلفزيــة واالذاعية بالقواعــد الســلوكية لالتصال 

التجــاري املحــددة يف القــرار عــدد 1 لســنة 2018 املــؤرخ يف 15 فيفــري 2018. 

2. تبســيط وإعــادة هندســة اإلجــراءات واملســالك اإلداريــة و تحديــث طــرق التــرصف والتســيري والتنظيــم 

اإلداري،

مكــن تركيــز املنظومــة املعلوماتيــة »رصــد الخروقــات املتعلقــة باالتصــال التجــاري« مــن تبســيط   

ــم اإلداري و  ــة و تحديــث طــرق التــرصف والتســيري والتنظي وإعــادة هندســة اإلجــراءات واملســالك اإلداري

ذلــك مــن خــالل املســاهمة يف وضــع قاعــدة بيانــات جامعــة لــكل القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة تحتــوي 

عــىل :

جميــع املعطيــات املتعلقــة باالتصــال التجــاري مبختلــف أشــكاله، ومــدى التــزام املؤسســات اإلعالميــة 	 

بقواعــده.

مسح كل اشكال االتصال التجاري يف القنوات التلفزية واالذاعية.	 

تحديد حجم االشهار يف كل قناة تلفزية أو إذاعية خالل فرة زمنية محددة. 	 
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جميع الشكايات الصادرة يف شأن املؤسسات اإلعالمية واملتعلقة باالتصال التجاري.	 

جميع استامرات الخرق املتعلقة باالتصال التجاري.	 

جميــع القــرارات الصــادرة يف شــأن املؤسســات اإلعالميــة واملرتبطــة باالســتامرات املنجــزة مــن طــرف 	 

الوحــدة الفرعيــة للرصــد.

3. تحسني ظروف العمل وتطوير وسائل وأدوات العمل اإلداري، 

مكنــت هــذه التطبيقــة مــن توفــري ظــروف عمــل مالمئــة ســواء للمســؤولن بالهيئــة مــن خــالل القــدرة عــىل 

ــات املتاحــة لألعــوان يف مختلــف  أخــذ القــرارات املناســبة والريعــة باســتغالل الكــم الهائــل مــن املعطي

املصالــح األخــرى، حيــث مكنتهــم هــذه التطبيقــة مــن ســهولة الحصــول عــىل املعلومــات والبيانــات املطلوبة 

مــن خــالل القيــام بجميــع أعــامل البحــث يف األرشــفة الرقميــة دون اللجــوء إىل البحــث يف األرشــيف الورقــي.

ويف نفــس الســياق ســاهمت هــذه التطبيقــة يف ضــامن تواصــل العمــل خاصــة خــالل فــرات الحجــر الصحــي 

حيــث أتاحــت لألعــوان ومتخــذي القــرار العمــل عــن بُعــد وســاهمت بشــكل فّعــال يف التّوقــي مــن اإلصابــة 

ــريوس كورونا. بف

4. تطوير آليات املساعدة عىل أخذ القرار، 

مكنــت التطبيقــة املعلوماتيــة »رصــد الخروقــات« مــن تكويــن قاعــدة بيانــات هامــة متعلقــة باملؤسســات 

اإلعالميــة واملتكونــة مــن: 

بطاقات اإلرشادات الخاصة بها )العناوين- اإلجازات- القوائم املالية - ...( 	 

الشكايات الصادرة يف شأن القنوات التلفزية واالذاعية واملتعلقة باالتصال التجاري.	 

مسح كل اشكال االتصال التجاري يف القنوات التلفزية واالذاعية.	 

القرارات املتخذة يف شأن القنوات التلفزية واالذاعية املخالفة للقواعد السلوكية لالتصال التجاري.	 

متابعة مآالت هذه القرارات.	 

ــادة«  ــك »لوحــة قي ــل بذل ــة لتمث ــات املطلوب ــع املعطي ــات مــن إســتخراج جمي ــد مكنــت قاعــدة البيان وق

ــز. ــت وجي ــة يف وق ــرارات الالزم ــاذ الق ــة إلتخ ــؤولن بالهيئ )Tableau de bord( للمس

5. دعم مجهودات رقمنة الخدمات والتحّول الرقمي لإلدارة، 

ــات  ــه الخدم ــة يف رقمن ــة واملتمثل ــراتيجية للهيئ ــات اإلس ــار التوجه ــة يف إط ــذه التطبيق ــداد ه ــدرج إع ين

ــإلدارة،   ــي ل ــول الرقم والتح
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اتبع إعداد هذه املنظومة املراحل التالية: 

التواريخ - الفرةاملرحلة

1 .عقد لقاءات بن وحدة اإلعالمية بالهيئة وكافة املتدخلن قصد 

شهر ماي-جويلية 2020إعداد كراس رشوط لتطوير املنظومة.

سبتمر2020 1 .إعداد نسخة أولية  من التطبيقة

1 .القيام بالتحيينات واإلضافات بناء عىل مالحظات مختلف  

املتدخلن 
أكتوبر 2020

ديسمر 12020 .دخول التطبيقة حيز التنفيذ

مكنــت هــذه التطبيقــة مــن توحيــد العمــل وتركيــز فضــاء يســمح لــكل املتدخلــن مــن إدراج املعطيــات 

املتعلقــة مبجــاالت عملهــم ومتابعتهــا عــالوة عــىل متابعــة مخرجــات أعــامل بقيــة املتدخلــن حســب مســار 

األنشــطة املنصــوص عليــه بدليــل اإلجــراءات.

ــد  ــة للرص ــدة الفرعي ــن الوح ــة م ــح الهيئ ــع مصال ــة يف جمي ــىل التطبيق ــل ع ــون يف العم ــل املتدخل ويتمث

والوحــدة الفرعيــة للشــكايات و وحــدة الشــؤون القانونيــة و وحــدة اإلعــالم و االتصــال و مقــررو مجلــس 

الهيئــة.

6. املراحل القادمة

تسعى الهيئة إىل ضامن دميومة هذه التطبيقة و استمراريتها من خالل :

- عرض التطبيقة عىل تدقيق السالمة املعلوماتية

- تسجيل التطبيقة بامللكية الفكرية

وتســعى الهيئــة إىل تطويــر هــذه التطبيقــة والقيــام بتحســينات عليهــا، إضافــة إىل العمــل عــىل تســويقها إىل 

املؤسســات اإلعالميــة إلســتغاللها يف تفعيــل مبــدأ التعديــل الــذايت ورصــد مختلــف اشــكال االتصــال التجــاري 

يف مضامينهــا اإلعالميــة ســواء كانــت ســمعية أو برصيــة.  كــام تســعى الهيئــة إىل تســويق هــذه التطبيقــة 

لبقيــة الهيئــات التعديليــة يف مجــال االتصــال الســمعي والبــرصي عــىل املســتوى الــدويل.

ــىل  ــا ع ــامن إنفتاحه ــالل ض ــن خ ــك م ــة وذل ــيدة للهيئ ــة الرش ــز الحوكم ــن تعزي ــراء م ــذا اإلج ــن ه وميّك

ــة  ــري مــوارد مالي ــدويل مبــا مــن شــأنه أن يســاهم يف توف ــا وإشــعاعها عــىل املســتوى اإلقليمــي وال محيطه

ــة. ذاتي

تطويــر منصــة رقميــة قصــد توســيع قاعــدة بيانــات املســتعملن وتلقــي تفاعالتهــم حــول التطبيقــة بهــدف 

تطويرهــا وجعلهــا أكــر نجاعــة وفاعليــة.

An-  كــام تســعى الهيئــة إىل تطويــر هــذه املنظومــة مــن خــالل تركيزهــا عــىل تطبيقــات الهاتــف الجــوال

 droid et Ios
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الباب السابع : الترصف اإلداري واملايل واملحاسبي
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القسم األّول: تركيز آليات الحوكمة الرشيدة يف تسيري الهيئة 

ســعيا منهــا لرشــيد نفقاتهــا وحوكمــة مجــاالت ترصّفهــا، قامــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال   

الســمعي والبــرصي  باعتــامد جملــة مــن آليــات الحوكمــة الرشــيدة للمســاهمة يف تحقيــق الّشــفافية وتعزيز 

ــر : ــع إرســاؤها نذك ــي وق ــات الت ــن اآللي املســاءلة. ومــن ب

1. وضع نظام الرّقابة الداخيل.

نــّص املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــر 2011 املتعلــق بحريـّـة االتصــال الســمعي   

والبــرصي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــىل أّن حســابات الهيئــة وقامئاتهــا 

املاليــة يقــع مســكها وفقــا لقواعــد املحاســبة يف املؤسســات طبقــا للقانــون عــدد 112 لســنة 1996 املــؤرخ 

يف 30 ديســمر واملتعلــق بنظــام املحاســبة للمؤسســات. وعــىل هــذا األســاس فــإن حســابات الهيئــة وقواعــد 

ــة  ــّد أدلّ ــة أن يُِع ــس الهيئ ــة. و عــىل مجل ــة املحاســبة العمومي ــا ال تخضــع إىل مجل مســك ورصف ميزانيته

إجــراءات خاّصــة بصفقــات الهيئــة تقــوم عــىل مبــادئ املنافســة واملســاواة والشــفافية. وقــد ســعت الهيئــة  

ــالمة  ــن س ــبية يضم ــة واملحاس ــة واملالي ــراءات اإلداري ــيل لإلج ــة داخ ــام رقاب ــز نظ ــا، إىل تركي ــذ إحداثه من

ــة  ــام نظــام الرقاب ــد ق ــا العمــل. وق ــن الجــاري به ــا للقوان ــا وشــفافيتها ومطابقته ــة ونزاهته ــم املالي القوائ

الداخليــة أساســا عــىل :

2 . إعداد أدلّة اإلجراءات يف كافة مجاالت األنشطة

ــاواة  ــة واملس ــادئ املنافس ــق مب ــذ وف ــة وتَُنّف ــات الهيئ ــع صفق ــْرم جمي ــرشاءات : تُ ــراءات ال ــل إج - دلي

والشــفافية. وحــّدد الدليــل ســقف إبــرام الصفقــات ب 50 ألــف دينــار يف حــن أّن األمــر املنظـّـم للصفقــات 

العموميــة يضــع ســقف 300 ألــف دينــار. أمــا بالنســبة إىل الــرشاءات خــارج إطــار الصفقــات فقــد حــدد بـــ 

5 آالف دينــار يف حــن تبلــغ حســب األمــر املنظــم للصفقــات 100 ألــف دينــار. 

- أدلّــة إجــراءات أخــرى: نذكــر منهــا دليــل إجــراءات التأديــب ونظــام انتخــاب اللجــان اإلداريــة املتناصفــة 

ودليــل إجــراءات الصنــدوق االجتامعــي  و دليــل إجــراءات التــرصّف يف الخزينــة -ميثاق/التأديب-إجــراءات-

دليــل إجــراءات املأموريــات بالخارج والتنقــالت .... 

3 . َعْقُد االجتامعات الدورية: 

وهــي آليــة يتــم خاللهــا عــرض أنشــطة اإلدارات ومتابعــة تنســيق جميــع األعــامل اإلداريــة وتقييــم   

مــدى تقدمهــا ومتّكــن مــن تقييــم مــدى تقــدم األنشــطة ومناقشــة اإلشــكاليات و إيجــاد الحلــول املناســبة 

4 . منظومة الترصّف يف املحروقات وأسطول السيارات:  

قامــت الهيئــة بركيــز منظومــة متكاملــة تخــص التــرصّف يف أســطول الســيارات مــن خــالل االنخراط   

يف العمــل ببطاقــة »عجيليــس« لرشكــة عجيــل وذلــك كبديــل عــن اســتعامل مقتطعــات الوقــود بالنســبة إىل 

ســيارات املصلحــة.
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»عجيليــس« هــي بطاقــة مســبقة الدفــع يتــم تحديــد قيمتهــا املاليــة بصفــة مســبقة وقابلــة للشــحن لفــرة 

ــالل  ــن خ ــة م ــيارات املصلح ــطول س ــة أس ــا إىل متابع ــة أساس ــذه البطاق ــدف ه ــددة وته ــري مح ــة غ زمني

تحديــد كميــة الوقــود املســتهلكة بــكل دقّــة وتقييــم اســتخدام الســيارة مــن طــرف الســائق. وقــد مّكنــت 

ــد  ــة تزوي ــة يف عملي ــاهمة فعال ــا مس ــام كان له ــود ك ــتهالك الوق ــيد يف اس ــن الرش ــس« م ــة »عجيلي بطاق

االعــوان املنتفعــن بهــا حيــث أصبحــت عمليــة الشــحن مــن خــالل هــذه املنظومــة تتــم آليــا و عــن بعــد. 

 

القسم الثاين: الترصف اإلداري

  تتكــّون الوحــدة الفرعيــة التــرصف يف املــوارد البرشيــة حاليــا مــن عونــن وهــو مــا ميثــل 2.43 % مــن جملــة 

املنتمــن  إىل الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي يف آخــر ديســمر 2020 )و البالــغ عــدد 

اعوانهــا 82 عونــا( وهــام:

إطــار مكلـّـف بــاإلرشاف عــىل الوحــدة يف خطـّـة متــرصّف رئيــس تــم انتدابــه بالهيئــة عــر آليــة اإللحــاق 	 

يف 01 جويليــة 2019.

إطار يف خطّة مترصف .	 

1. مشموالت الوحدة الفرعية للترصف يف املوارد البرشية

تتمثل مشموالت الوحدة الفرعية الترّصف يف املوارد البرشية أساسا يف :

تنظيم مناظرات االنتداب، 	 

إعداد وإمتام مختلف صيغ انتداب أعوان الهيئة واملتعاملن معها،	 

إعداد قرارات التكليف بالخطط الوظيفية وإسناد االمتيازات التابعة لها،	 

الترصف اإلداري واملايل يف ملفات األعضاء واألعوان، 	 

متابعة الحضور،	 

متابعة العطل مبختلف أنواعها،	 

إسناد الساعات اإلضافية،	 

إعداد ومتابعة املأموريات بالخارج،	 

إمتام إجراءات التأجري الشهري والظّريف،	 

 	،)CNAMو CNRPS( إعداد التصاريح االجتامعية

التأديب،	 

إعداد قانون اإلطار،	 

إعداد احصائيات دورية،	 

إعداد مخطط التكوين ومتابعة تنفيذه،	 

املشاركة يف بعض عمليات تدّخل الصندوق االجتامعي،	 

املساهمة يف إعداد دليل إجراءات الهيئة،	 

إعداد تقارير دورية واستثنائية واقراح حلول،	 
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الخضوع للرقابة الدورية ملراقب الحسابات واإلجابة عىل مالحظاته.	 

متابعة تقارير ختم الربص وتقييم العقود التي حل أجلها وإجراء الالزم،	 

ترسيم األعوان املربصن واملتعاقدين،	 

إمتام إجراءات قبول مرشحن خارجين إلجراء تربصات )أثناء الدراسة أو بعد التخرج( يف الهيئة،	 

تجديد عقود انتداب وقرارات إلحاق إطارات وأعوان الهيئة التي بلغت اآلجال،	 

إمتام إجراءات االنقطاع الوقتي أو الّنهايئ عن العمل لبعض األعوان،	 

املشاركة يف تنفيذ قرارات لجنة الصندوق االجتامعي،	 

متابعة وإنجاز جميع الرخص والعطل االدارية ألعوان الهيئة خالل سنة 2020،	 

إنجاز ومتابعة عقود ُمْسِدي الخدمات املرتبطن مع الهيئة خالل سنة 2020،	 

إمتام مدونّة سلوك أعوان الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي  والبرصي وعرضها عىل مصادقة 	 

املجلس،

التّسمية يف خطط وظيفية،	 

التصفية الشهرية ألجور أعضاء وإطارات وأعوان الهيئة خالل سنة 2020،	 

رصف املنح السنوية والظرفية الخاصة بإطارات وأعوان الهيئة لسنة 2020،	 

املساهمة يف إعداد ميزانية التأجري لسنة 2021،	 

التحين الدوري لبعض املعطيات اإلحصائية املتعلقة باملوارد البرشية يف الهيئة العليا املستقلة لالتصال 	 

السمعي والبرصي.

إسناد األعداد املهنية ألعوان الهيئة بعنوان سنة 2020،	 

إجراء املراقبة الصحية الدورية السنوية ألعوان الهيئة،	 

ضبط قانون إطار الهيئة لسنة 2020.	 

إنجاز األعامل املتعلّقة مبراقبة  الحسابات وتوفري املادة الالزمة إلعداد تقريره حول عمل الوحدة 	 

الفرعية الترصف يف املوارد البرشية خالل سنة 2019 واالجابة عىل مالحظاته وتدارك النقائص التي أشار 

إليها.

توفري آليات عمل اللجان املكلفة باإلرشاف عىل املناظرات الخارجية لالنتداب.	 

إمتام املناظرات الخارجية لالنتداب بعنوان سنة 2019	 

إنجاز املناظرات الخارجية لالنتداب بعنوان سنة 2020	 

إمتام املناظرات الداخلية للرقية بعنوان سنة 2019	 

إنجاز املناظرات الداخلية للرقية بعنوان 2020	 

إنجاز التدرجات بالجدارة بعنوان سنة 2020	 

- رقمنة امللفات اإلدارية لألعوان

- متابعة الحسابات الفردية ألعوان الهيئة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية

- متابعة التنظيم الهيكيل للهيئة

- استكامل اإلجراءات املتعلقة بركيز النظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالتصال 

السمعي والبرصي
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متابعة حضور األعوان،	 

ــة »أجــري« و هــي  ــىل تطبيق ــة ع ــوارد البرشي ــرصف يف امل ــة للت ــد الوحــدة الفرعي ــا، تعتم ــاز مهامه و إلنج

إحــدى برمجيــات تخطيــط مــوارد املؤسســات )ERP(، وتعنــى تطبيقــة » أجــري« بالجــزء املتعلــق بالتــرصف 

اإلداري واملــايل يف أعــوان الهيئــة وقــد تــّم اعتامدهــا ابتــداء مــن ســنة 2017.

نشاط الوحدة الفرعية الترصف يف املوارد البرشية خالل سنة 2020:

    أنجــزت الوحــدة الفرعيــة التّــرصّف يف املــوارد البرشيــة خــالل ســنة 2020 العديــد مــن األنشــطة لتوفــري 

ــل يف إنجــاح عمــل  ــات والظــروف املالمئــة لنجــاح العنــرص البــرشي يف تأمــن دوره الرئيــيس املتمثّ اإلمكاني

الهيئــة وذلــك مــن خــالل القيــام بالنشــاطات التاليــة:

2. تركيز اللجان اإلدارية املتناصفة بالهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي

نــص الفصــل 16 مــن النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 

ــة  ــة املتناصف ــان اإلداري ــدد اللج د ع ــدِّ ــة. و ُح ــن بالهيئ ــن متناصفت ــن إداريت ــداث لجنت ــىل رضورة إح ع

ــن  ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي بلجنت ــة العلي مبقتــى النظــام األســايس الخــاص ألعــوان الهيئ

موزّعتــن كــام يــيل:

اللجنة األوىل: لجنة خاصة بسلك التأطري )األصناف 9،8،7 و10( 

ــل أول، 	  ــل، تقنــي ســام خبــري، متــرصّف أول، مراقــب أول، مهنــدس أول، محلّ )متــرصف، مراقــب، محلّ

تقنــي ســام أول، متــرصف رئيــس، مراقــب رئيــس، مهنــدس رئيــس، محلـّـل رئيــس، متــرصف عــام، مراقــب 

عــام، مهنــدس عــام ومحلــل عــام.(.

اللجنة الثانية: لجنة خاصة بسلك التسيري والتّنفيذ والخدمات )األصناف5،4،3،2،1 و6(	 

)عــون خدمــات مــن الصنــف1، عــون خدمــات مــن الصنــف2، عــون خدمــات مؤّهــل، عــون خدمــات 	 

ــج  ــع برام ــاعد، واض ــرصّف مس ــاعد إدارة، مت ــّص أّول، مس ــات مخت ــون خدم ــون إدارة، ع ــّص، ع مخت

وتقنــي ســام(.
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ــة املتناصفــة و رشوط  ــط اإلطــار العــام النتخــاب اللجــان اإلداري ــة بإعــداد مذكــرة تضب ــد قامــت الهيئ وق

الرشــح واالنتخــاب، وقــد تــم صلــب هــذه املذكــرة التنصيــص عــىل: 

ضبط رزنامة العملية االنتخابية	 

ضبط تركيبة اللجنة املستقلة املكلفة باإلرشاف عىل العملية االنتخابية	 

ضبط قامئات الناخبن وتعليقها	 

ــة املعرضــن 	  ــول االعراضــات حــول القامئــات و تصحيحهــا حســب مــا ورد يف االعراضــات أو إجاب قب

ــا قانوني

قبــول الرشــحات لعضويــة اللجــان اإلداريــة املتناصفــة والّنظــر فيهــا مــن قبــل اللجنــة املســتقلة املكلّفة 	 

بــاإلرشاف عــىل العمليــة االنتخابيــة

ضبط قامئات املرشحن وتعليقها	 

إجراء عملية االقراع وفق ضوابط قانونية وإجرائية دقيقة وشّفافة	 

فرز األصوات	 
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وعــىل إثــر إجــراء العمليــة االنتخابيــة واإلعــالن عــن نتائــج االنتخابــات واســتيفاء آجــال االعراضــات عــىل 

نتائــج االنتخابــات تــم اإلعــالن عــن النتائــج النهائيــة وترشــيح ممثــيل اإلدارة يف اللجــان اإلداريــة املتناصفــة 

ومقرريهــا واملصادقــة عليهــم نهائيــا مــن قبــل رئيــس الهيئــة. وتــم يف هــذا الصــدد ضبــط الركيبــة النهائيــة 

للجــان اإلداريــة املتناصفــة وإمضــاء قــرار الركيبــة وبــارشت هــذه اللجــان أعاملهــا.

3. إعداد مخطط تكوين سنة 2020 ومتابعة تنفيذه:

يف إطــار اإلعــداد ملخطــط التكويــن الخــاص بهــا، تعتمــد الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبرصي 

منهجــا تشــاركيا يقــوم عــىل التمــي التايل: 

تتــّم يف بدايــة كل ســنة إداريــة مراســلة جميــع أعــوان الهيئــة ودعوتهــم إىل تقديــم مقرحاتهــم حــول 	 

محــاور التكويــن التــي يرونهــا رضوريــة. مــع اإلشــارة إىل أن مقرحــات األعــوان ال تقتــرص بالــرورة عــىل 

تلــك املتعلقــة مبجــال وظيفتهــم بــل ميكــن لهــم أن يوســعوا اختياراتهــم إىل كل مجــال يــرون فيــه مــا 

مــن شــأنه أن يحســن عملهــم بصفــة عامــة.

يتــم تجميــع مقرحــات األعــوان املتعلقــة مبحــاور التكويــن و تبويبهــا مــع إضافــة مقرحــات اإلدارة  و 	 

عرضهــا عــىل اللجــان اإلداريــة املتناصفــة إلبــداء الــرأي.

إحالــة مخطــط التكويــن عــىل أنظــار مجلــس الهيئــة للمصادقــة بعــد عرضــه عــىل اللجــان اإلداريــة 	 

ــة. املتناصف

أمــا فيــام يتعلــق بتنفيــذ برنامــج مخطــط التكويــن، ويف إطــار ترشــيد النفقــات املتعلقــة بالتكويــن، فقــد 

ارتــأت الهيئــة إنجــاز الــدورات التكوينيــة داخــل مقــر الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي 

مــع إمكانيــة برمجتهــا عــىل فــرات مسرســلة عــىل غــرار التكويــن املســتمر، واللجــوء اىل مكاتــب التكويــن 

الخاصــة يف الحــاالت االســتثنائية .

2020السنة
25.000.000 دينارجملة االعتامدات املخصصة للتكوين

16.000.000 دينارالنّفقات الفعلية
%64نسبة استهالك االعتامدات املخصصة للتكوين

عدد االعوان املعنين بأنشطة التكوين حسب 

الصنف

10987654321

119411041112

71املجموع
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تقــوم الوحــدة الفرعيــة التـّـرصف يف املــوارد البرشيــة بإنجــاز أهــم النشــاطات املندرجــة يف نطــاق مشــموالتها 

بالنوعيــة والرعــة املطلوبــة، وكلــام تــم تســجيل مالحظــات أو نقائــص تــم العمــل عــىل تســويتها وإصالحها.

كــام  تقــوم الوحــدة الفرعيــة التـّـرصف يف املــوارد البرشيــة بتحســن االداء بنــاء عــىل مــا يــرد عليهــا مــن آراء 

ومالحظــات مــن قبــل املتلقــن لخدماتهــا مــن داخــل الهيئــة كمجلســها ورئاســتها وإطاراتهــا وأعوانهــا، أو 

مــن خــارج الهيئــة كتقريــر مراقــب الحســابات. 

4. معطيات إحصائية حول املوارد البرشية يف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي:

مبقتــى املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر2011 تــم إحــداث الهيئــة العليــا املســتقلة 

لالتصــال الســمعي والبــرصي وتــم تســمية أعضائهــا التســعة )9( بالقــرار الجمهــوري عــدد 156 لســنة 2013 

ــه  ــة اســتقّر عــدد أعضائ ــس الهيئ ــة للمنتمــن إىل مجل ــة املتواصل املــؤرخ يف 27 مــاي 2013، وتبعــا للحركي

املبارشيــن يف نهايــة ســنة 2020 عــىل 07 أعضــاء. 

تــم انتــداب أول عــون بالهيئــة يف 01 نوفمــر 2013، ثــم ارتفــع عــدد األعــوان تصاعديــا ليبلــغ يف آخــر ســنة 

2014 إجــاميل املنتمــن للهيئــة 42 فــردا

تواصل منو ّعدد أعوان الهيئة وأعضائها خالل سنة 2015 بنسق بطيء ليبلغ يف آخر ديسمر 48.

و يف ســنة 2016 تــم توفــري املــوارد البرشيــة الروريــة لدعــم عمــل مختلــف هيــاكل الهيئــة وهــو مــا جعــل 

العــدد الجمــيل للمنتمــن للهيئــة يبلــغ 59.

خالل سنة 2017 تم انتداب أعوان إضافين لريتفع عدد منظوري الهيئة يف ختام  السنة إىل 69.

ثــم شــهدت الهيئــة  ســنة 2018 انضــامم 12 عونــا جديــدا ومغــادرة 3 ليكــون املجمــوع يف ديســمر 2018 

78 عونــا.

و يف سنة 2019 استقر العدد النهايئ ملنظوري الهيئة يف حدود 80.

و يف سنة 2020  تم انتداب عونن ليصبح العدد الجميل لألعوان  يف سنة 2020  82 عونا

توزيع أعضاء وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي حسب الجنس

الّنسبة املئويّةاملجموعالجنس

57 %47إناث

43 %35ذكور

100 %  82املجموع

          

يتوزع أعضاء الهيئة وإطاراتها وأعوانها إىل 47 من اإلناث و 35 من الذكور.
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توزيع أعضاء وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي حسب الوضعية اإلداريّة

النسبة املائويةعدد األعوانالوضعية اإلدارية

8.6%07األعضاء

78%64قاّرون

8.6 %07متعاقدون

2.4 %02ملحقون لدى الهيئة

1.2 %01ملحقون خارج الهيئة

1.2 %01موضوعون يف حالة عدم مبارشة خاصة

100 %82املجموع

توزيع األعوان حسب الوضعية اإلدارية خالل سنة 2020

ينقسم األعضاء إىل 1 رئيس، و6 أعضاء. 	 

ينقســم االعــوان اىل 64 عونــا قاريــن  و 02 ملحقــن و 07 أعــوان متعاقديــن و 01 ملحــق خــارج الهيئــة 	 

و 01 يف حالــة عــدم املبــارشة الخاصــة.
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القسم الثالث: الترصف املايل

تبعــا للقانــون عــدد 78 لســنة 2019 املــؤرخ يف 23 ديســمر 2019 املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة   

2020 ,تــم ترســيم اعتــامدات جمليــة لفائــدة الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي و البــرصي مببلــغ 

قــدره خمســة ماليــن و مائــة و ســتة عــرش ألفــا و 420 دينــارا  )5116.420 م د( مقارنــة بأربعــة ماليــن و 

أربعامئــة و ثالثــة و أربعــن ألفــا و 458 دينــارا )4443.458م د(  ســنة 2019 أي بنســبة زيــادة تســاوي  15% 

. وقــد توزّعــت ميزانيــة الهيئــة لســنة 2020 كــام يــيل:

الفارق قانون املالية لسنة 2020قانون املالية لسنة 2019

466,542+730,000 263,4584 4ميزانية الّترصّف 

206,420+180,000386,420ميزانية الّتنمية 

672,962+116,420 443,4585 4املجموع 

ويوضــح الرســم البيــاين التــايل تطــور ميزانيــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي   

خــالل الفــرة املراوحــة مــن ســنة 2013 إىل ســنة 2020
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و قد بلغ إجاميل النفقات خالل سنة 2020 مبلغا قدره خمسة مالين و تسعامئة و أربعة و أربعون ألفا 

و 560 دينارا )5944.560 م د( مقابل ستة مالين ومائتن و ستة آالف و 193 دينارا )6206.193 م د( أي 

بنسبة تراجع تساوي4.2%.

الفارقالنفقات املنجزة خالل سنة 2020النفقات املنجزة خالل  سنة 2019

407.892 4649.056 4241.164 ميزانية الترّصّف

669.525 -1295.504 1965.029 ميزانية التّنمية

261.633 -5944.560 6206.193 املجموع

1. ميـــــــــــــــزانية الّتصــــــــــــرّف:

بلغــت نفقــات ميزانيــة التــرصف خــالل ســنة 2020 مبلغــا قــدره أربعــة ماليــن وســتامئة و تســعة و   

أربعــون ألفــا و 056 دينــارا)4649.056 م د( مقابــل أربعــة ماليــن و مائتــن و واحــد و أربعــن ألفــا و 164 

ــاوي 9.6%. ــادة تس ــبة زي ــنة 2019 أي بنس ــالل س ــارا)4241.164 م د( خ دين

و تتوزع نفقات ميزانية الترصف لسنة 2020 حسب األقسام طبقا لبيانات الجدول التايل :

الفارق 20192020

441,380+693,687 252,3073 3قسم التأجري العمومي 

50,928-939,192888,264قسم مصاريف التسيري 

13,035+49,66567,104قسم الّتدخل العمومي 

407,891+649,056 241,1644 4املجموع 

ويعــود هــذا النمــو يف نفقــات التأجــري العمومــي خــالل ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 أساســا لألســباب 

التاليــة: 

ــا املســتقلة لالتصــال 	  ــة العلي ــة مجلــس الهيئــة حيــث إلتحــق مبجلــس الهيئ ســد الشــغورات يف تركيب

الســمعي والبــرصي كل األعضــاء املمثلــن عــن جمعيــة القضــاة التونســين والنقابــة الوطنيــة الصحفيــن 

التونســين ونقابــة الغرفــة الوطنيــة ألصحــاب التلفــزات الخاصــة.  

تعزيــز الجهــاز اإلداري للهيئــة مــن خــالل القيــام بإنتدابــات تخــص بعــض األعــوان يف خطــط خصوصيــة 	 

رضوريــة لتأمــن اســتمرارية عمــل الهيئــة.

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي حيــز 	  دخــول النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الهيئــة العلي

ــة. ــات وللتســميات يف الخطــط الوظيفي ــن إنجــاز للرقي ــه م ــا رافق ــق وم التطبي
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قسم التأجري العمومي: 	 

بلــغ حجــم النفقــات املنجــزة بقســم التأجــري العمومــي خــالل ســنة 2020 مبلغــا جمليّــا قــدره ثالثــة ماليــن 

ــن  ــن و اثن ــن و مائت ــة مالي ــل ثالث ــارا )3693.687 م د (  مقاب ــا و687 دين ــة وتســعون ألف وســتامئة وثالث

وخمســن ألفــا و 307 دينــارا )3252.307 م د( خــالل ســنة 2019 أي بزيــادة تســاوي 13.6% .

وتتوّزع نفقات قسم التأجري العمومي حسب الفصول طبقا لبيانات الجدول التايل:

الفارق20192020

44.253 +441.084485.337تأجري رئيس و أعضاء الهيئة

236.909 +2672.1552909.064تأجري األعوان القارين

+139.067299.285160.218تأجري األعوان املتعاقدين 

441.380 +3252.3073693.687املجموع 

ويعــود هــذا النمــو يف نفقــات التأجــري العمومــي خــالل ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 أساســا لألســباب 

التاليــة: 

ــا املســتقلة لالتصــال 	  ــة العلي ــة مجلــس الهيئــة حيــث إلتحــق مبجلــس الهيئ ســد الشــغورات يف تركيب

الســمعي والبــرصي كل األعضــاء املمثلــن عــن جمعيــة القضــاة التونســين والنقابــة الوطنيــة الصحفيــن 

التونســين ونقابــة التلفــزات الخاصــة.  

تعزيــز الجهــاز اإلداري للهيئــة مــن خــالل القيــام بإنتدابــات تخــص بعــض األعــوان يف خطــط خصوصيــة 	 

رضوريــة لتأمــن اســتمرارية عمــل الهيئــة.
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ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي حيــز 	  دخــول النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الهيئــة العلي

ــة. ــات وللتســميات يف الخطــط الوظيفي ــن إنجــاز للرقي ــه م ــا رافق ــق وم التطبي

قسم مصاريف التسيري: 	 

بلغــت نفقــات قســم مصاريــف التســيري لســنة 2020 مبلغــا جمليــا قــدره مثامنائــة ومثانيــة ومثانــون ألفــا 

و264 دينــارا )888.264 أد( مقابــل تســعامئة وتســعة و ثالثــن ألفــا و192 دينــارا )939.192أد( خــالل ســنة 

2019 وبنســبة تراجــع متثّــل 5.4%.

وتتوزع نفقات قسم مصاريف التسيري كام ييل:

االعتامدات املرسمة
االعتامدات املتعهد 

بها

االعتامدات املأذون 

برصفها

نسبة 

اإلنجاز

%378.000377.771377.77199األكرية و األداءات البلدية 

%107.200107.197107.197100استهالك الكهرباء و الغاز 

%23.00022.90422.90499مصاريف التأمني 

%10.50010.12010.12096لوازم املكاتب

97 %36.00035.90035.226مصاريف اإلعالمية 

%18.00011.41511.41563تكوين األعوان

86 %25.66122.10722.107مصاريف النزاعات 
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قسم الّتدّخل العمومّي: 	 

بلــغ حجــم االعتــامدات املنجــزة بقســم التدخــل العمومــي لســنة 2020 مبلغــا جمليــا قــدره ســبعة وســتون 

ألفــا و104 دينــارا )67.104 أد( مقابــل تســعة وأربعــن ألفــا و 665 دينــارا )49.665 أد( خــالل ســنة 2019 

أْي بنســبة ارتفــاع متثـّـل35 %.

وتتوزع االعتامدات املنجزة بقسم التّدّخل العمومي طبقا لبيانات الجدول التايل:

الفارق20192020

7.500+45.00052.500املنحة املخّصصة للصندوق االجتامعي

)RIARC( 261-4.6654.404املساهمة يف املنظاّمت الدولية

10.200+10.200دعم اإلذاعات الجمعياتّية 

17.439+49.66567.104املجموع

2. ميـــــــــــــــزانية الّتنـــــــــــــمية:

بلــغ إجــاميل نفقــات ميزانيــة التنميــة خــالل ســنة 2020 مبلغــا قــدره مليــون و مائتــان و خمســة      

ــارا )1295.504 م د( مقابــل مليــون و تســعامئة و خمســة و ســتن ألفــا و 029  وتســعون ألفــا و 504 دين

ــة التنميــة  ــارا ) 1965.029 م د( ســنة 2019أي بنســبة تراجــع تســاوي34 % . و تتــوزّع نفقــات ميزاني دين

ــيل : ــام ي ــج ك املنجــزة خــالل ســنة 2020 حســب الرام

املالحظاتالنفقات املنجزة خالل سنة 2020الربنامج

اقتناء املباين 

اإلدارية
1242.340 م د

رصف القســط الثــاين لرشكــة عقاريــة قمــرت 

طبقــا لعقــد البيــع النهــايئ املــرم بتاريــخ 24 

أفريــل 2020 إضافــة إىل نفقــات التســجيل لــدى 

مكتــب مراقبــة األداءات و أتعــاب املحامــاة .

53.164 أدالّنظام املعلومايت

شــملت نفقــات النظــام املعلومــايت اقتنــاء رخــص 

مضــاد فريوســات مــن رشكــة NEXSTEP وذلــك 

طبقــا لطلــب عــروض يف الغــرض .
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3. الّنفقات املرّسمة عىل هبات خارجية:

ــان و  ــدره مائت ــا ق ــة خــالل ســنة 2020 مبلغ ــات خارجي ــغ إجــاميل النفقــات املرســمة عــىل هب بل  

ثالثــة و مثانــون ألفــا و أربعامئــة و ســبعون دينــارا )283.470 أد( موزعــة حســب برامــج التعــاون التاليــة :

بيان برنامج التعاونالجهة املانحة
املبلغ اإلجاميل للنفقات 

املنجزة
املالحظات

االتحاد األورويب
دعم اإلذاعات 

الجمعياتية 
31.200 أد

تم رصف منحة دعم مببلغ قدره 

5.500 أد   لفائدة  06 إذاعات 

جمعياتية ) هنا القرصين/

الجريد أف أم/أمل/دريم أف أم/

نفزاوة أف أم/ صوت  املناجم(

مجلس أوروبا
مرش وع مقاومة األخبار 

الزائفة
65.944  أد

شملت النفقات أساسا رشاء 

حواسيب محمولة لفائدة 

اإلذاعات الجمعياتية    و تنظيم 

دورات تدريبية حول مكافحة 

األخبار الزائفة 

مجلس أوروبا 
مرشوع  حفظ  األرشيف  

السمعي و البرصي 
129.488 أد

شملت النفقات القيام برشاء 

معدات إعالمية لرنامج حفظ 

األرشيف السمعي  و البرصي

مجلس االتصال 

السمعي و 

البرصي البلجييك

التحضري املادي للّندوة 

الدولية عن بعد حول 

“كيفية متابعة الخدمات 

واملضامن املقدمة من 

قبل وسائل اإلعالم 

العمومية وسبل دعمها

17.435 أد 

شملت النفقات القيام برشاء 

معدات إعالمية لتأمن التواصل 

عن بعد للمشاركن يف الندوة 

الدولية .

4. املوارد الّذاتّية:

بلــغ إجــاميل املــوارد الذاتيــة خــالل ســنة 2020 مبلغــا قــدره مثانيــة و ســبعون ألفــا و 714 دينــارا   

)78.714 أد( مقابــل تســعة  و ثالثــن ألفــا و 014 دينــارا ) 39.014 أد( خــالل ســنة 2019 أي بنســبة ارتفــاع 

ــيل: ــام ي ــنة 2020 ك ــالل س ــتخلصة خ ــة املس ــوارد الذاتي ــوزع امل ــاوي %101 . و تت تس
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املالحظاتاملبلغ املايلطبيعة املوارد

خالص معاليم إجازة إحداث 

قنوات إذاعية و تلفزية 
6.600 أد

تم تنزيل معلوم االجازة للقنوات االذاعية والتلفزية 

الخاصة التالية:

15 إذاعة جمعياتية أُْسِند إليها  ترخيص إجازة 	 

خالل سنة 2020 

معلوم إجازة إذاعة كرامة أف أم 	 

70.814 أدفوائد توظيف الحسابات البنكية 

تم القيام بإستشارة لدى مؤسسات بنكية )عمومية 

و خاصة( للحصول عىل أعىل نسبة فائدة قارّة 

للسيولة املاليّة املرمجة للتوظيف.

1.300 أدمعاليم سحب كراسات الرشوط 

تم تحصيل املبلغ املذكور من خالل التفويت يف 

كرّاسات الرشوط الخاصة بالتزود مبواد أو خدمات 

لفائدة املشاركن يف طلبات العروض.
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القسم الرابع: الترصف املحاسبي
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التوصيات
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1. يف اإلطار القانوين:

رضورة املصادقــة عــىل القانــون األســايس املتعلـّـق بحريــة االتصــال الســمعي والبــرصي البديل للمرســوم 	 

116 لســنة 2011.

رضورة صياغــة مــرشوع النظــام األســايس ملجمــع املصالــح االقتصاديــة املعنــي بقيــاس نســب االســتامع 	 

واملشــاهدة لركيــز الهيــكل املختــص يف ذلــك.

2. يف املضامني اإلعالمية:

مزيــد انخــراط وســائل اإلعــالم العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة يف مــرشوع التصــّدي لألخبــار الزائفــة، 	 

وتطويــر التجربــة التشــاركية التــي أنشــأتها الهيئــة يف هــذا املجــال.

مزيــد تكريــس الثقافــة اإلعالميــة القامئــة عــىل الحقــوق والحريــات التــي تقــوم عــىل احــرام كرامــة 	 

ــز. ــف والتميي ــة حقــوق الطفــل واملــرأة ومناهضــة كل أشــكال العن اإلنســان وحامي

رضورة العمــل عــىل مزيــد تكويــن الصحفيــن يف مجــاالت التصــدي لألخبار الزائفــة وخطابــات الكراهية 	 

وحقــوق الطفــل يف اإلعالم.

رضورة ايجــاد آليــات لتقييــم ومتابعــة جــودة املضامــن اإلعالميــة مبنشــآت الســمعي البــرصي، وخاصــة 	 

مــن خــالل تفعيــل آليــات التعديــل الــذايت مــن مواثيــق تحريريــة ومدونــات ســلوك.

3. يف اإلعالم العمومي:

ــامن 	  ــىل ض ــرص ع ــية، والح ــات السياس ــن كّل التجاذب ــي ع ــي العموم ــق اإلعالم ــأي باملرف رضورة الن

ــة. ــة العام ــدم املصلح ــا يخ ــري مب ــه التحري ــتقاللية خط اس

رضورة عمــل املرفــق اإلعالمــي العمومــي عــىل تنفيــذ بنــود عقــد األهــداف والوســائل كخطــوة محورية 	 

يف مســار اإلصــالح.

ــات تتــالءم مــع التغيــريات 	  ــم اإلعــالم العمومــي مــع الواقــع املتغــرّي للقطــاع، ووضــع آلي رضورة تأقل

ــي. ــور التكنولوج ــي والتط ــال االعالم ــة يف املج الحاصل

4. يف اإلعالم الجمعيايت:

رضورة مرافقــة اإلذاعــات الجمعياتيــة الجديــدة ســواء عــىل املســتوى التقنــي أو تكويــن الصحفيــن أو 	 

عــىل مســتوى إدارات التحريــر.

رضورة العمل عىل إيجاد منوال اقتصادي لإلذاعات الجمعياتية يف إطار املحافظة عىل دميومتها.	 

5. يف اإلعالم الخاص:

العمــل عــىل مزيــد تذليــل الصعوبــات املاديــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا مؤسســات اإلعــالم الخاصــة، 	 

وخاصــة بعــد أزمــة انتشــار فــريوس كوفيــد 19.

ــامن 	  ــة، وض ــال والسياس ــات امل ــن لوبي ــوط م ــة دون أي ضغ ــالم الخاص ــات اإلع ــل مؤسس رضورة عم

ــتقالليتها. اس
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6. يف اإلعالم املصادر: 

رضورة الحســم يف ملــف التفويــت يف إذاعــة »شــمس أف.أم« يف إطــار الشــفافية الكاملــة ومبشــاركة 	 

ــك مبــا يضمــن اســتقالليتها وحقــوق العاملــن فيهــا. ــة يف املســألة، وذل مختلــف االطــراف املتدخل

تسوية وضعية إذاعة »الزيتونة للقرىن الكريم« مبؤسسة اإلذاعة التونسية العمومية.	 

7. يف املشاريع املستقبلية:

رضورة بعث هيكل لقياس نسب االستامع واملشاهدة.	 

رضورة إحداث صندوق لدعم جودة مضامن اإلعالم السمعي البرصي.	 
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الخامتة



134

دأبــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي منــذ إحداثهــا يف مــاي 2013 عىل ضامن   

حّريــة اإلعــالم والتعبــري وتنظيــم قطــاع االتصــال الســمعي والبــرصي وفقــا للمراجــع القانونيــة الوطنيــة منهــا 

والدوليــة وقواعــد املهنــة وأخالقياتهــا واملبــادئ األساســية املنظمــة للقطــاع وأهمهــا ضــامن إعــالم تعــّددي 

ومســتقل ونزيــه.

ويف نهايــة ســنة 2020 عــززت الهيئــة قدراتهــا يف تنظيــم القطــاع مــن خــالل تراكــم التجــارب وخاصة   

عــىل مســتوى التطــور القانــوين مــن خــالل العمــل عــىل تجــاوز اشــكاليات مســتحدثة يف القطــاع انطالقــا 

مــن املرســوم 116 لســنة 2011 وكراســات الــرشوط والقــرارات التــي تتخذهــا يف حــاالت بعينهــا، هــذا إىل 

ــايت  ــة اإلعــالم الجمعي ــز تجرب ــب املشــهد الســمعي والبــرصي خاصــة بتعزي ــد ترتي ــا يف مزي ــب نجاحه جان

ــة التنــوع والتعــّدد  وفتحهــا أمــام خمــس عــرشة إذاعــة جمعياتيــة جديــدة متخصصــة تأكيــدا عــىل أهمي

باعتبــاره أهــّم املــؤرّشات التــي تعكــس تطــّور املشــهد الّســمعّي البــرصّي يف تونــس وترســيخا لثقافــة إعــالم 

القــرب.

وســعت الهيئــة إىل تأطــري املشــهد اإلعالمــي الســمعي البــرصي مــن خــالل دعــم اإلذاعــات   

ــا  ــب حرصه ــة، إىل جان ــّي أو املرافق ــن الّصحف ــج التّكوي ــة أو برام ــة التّقنيّ ــن الّناحي ــواًء م ــة س الجمعياتي

املتواصــل عــىل تقييــم ومتابعــة مــدى تقيّــد مؤسســات اإلعــالم العمومــي بالتزاماتهــا يف إطــار عقــد األهداف 

والوســائل كخطــوة رضوريــة لإلصــالح، كــام عملــت عــىل الدفــع نحــو تســوية وضعيــة منشــآت الســمعي 

البــرصي املصــادرة قصــد وضــع حــد للوضعيــة غــري الســليمة وغــري املســتقرة لهــا مبــا يضمــن اســتقالليتها 

ــتكامل  ــمس أف.أم« واس ــة »ش ــت يف إذاع ــألة التفوي ــم يف  مس ــعي إىل الحس ــك بالس ــتمراريتها، وذل واس

ــة. ــية العمومي ــة التونس ــة اإلذاع ــم« مبؤسس ــرآن الكري ــة للق ــة »الزيتون ــاق إذاع ــراءات إلح إج

ويف اإلطــار ذاتــه، وأمــام امللــف الشــائك واملتواصــل للقنــوات غــري القانونيــة، حرصــت الهيئــة عــىل   

تكريــس علويــة القانــون مــن خــالل قــرارات الحجــز وإيقــاف البــث وتنفيذهــا عــىل هــذه القنــوات، كــام 

وّجهــت ملفــات هــذه القنــوات ملــا تحتويــه مــن شــبهات فســاد عــىل الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، 

ومراســلة جميــع الجهــات الرســمية حــول الوضعيــة غــري القانونيــة لــكل مــن قنــايت »نســمة يت.يف« 

و«الزيتونــة« و«إذاعــة القــرآن الكريــم« لكــن دون جــدوى أمــام مــا تحظــى بــه هــذه القنــوات مــن دعــم 

ــيايس. س

ويف خضــم العمــل التعديــيل للهيئــة عــىل مختلــف امللفــات، فإنهــا عملــت عــىل لعــب دور إيجــايب   

يف الظــرف االســتثنايئ أمــام انتشــار فــريوس كوفيــد 19 خــالل هــذه الســنة مــن خــالل دعوتهــا إىل تنظيــم 

تيليتــون يف إطــار دعمهــا للمجهــود الوطنــي ملجابهــة الجائحــة، كــام ســعت إىل متابعــة وتقييــم التعاطــي 

اإلعالمــي مــع هــذه األزمــة الصحيــة والعمــل عــىل تأطــري مؤسســات اإلعــالم الســمعي البــرصي خــالل هــذه 

األزمــة، إىل جانــب تركيزهــا إلجــراءات اســتثنائية للعمــل.



135

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي، خــالل ســنة 2020، العمــل عــىل الحفــاظ  ــة العلي وواصلــت الهيئ

عــىل املكاســب التــي تحققــت يف مجــال حريــة التعبــري واإلعــالم، وعملــت عــىل دعمهــا وتطويرهــا يف ســبيل 

إرســاء مشــهد ســمعي بــرصي متعــدد ومتنــوع ومســتقل ومســؤول وقــادر عــىل املنافســة ومواكبــة التطــور 

ــة  ــق بحري التكنولوجــي، مــن خــالل الســعي إىل املصادقــة عــىل مــرشوع القانــون األســايس املتكامــل املتعلّ

اإلعــالم الســمعي البــرصي، إضافــة إىل الدفــع باتجــاه إرســاء هيئــة تعديليــة تحتكــم إىل مقومــات النجاعــة 

مــن خــالل توفــري ضامنــات اســتقالليتها ومنحهــا الصالحيــات الكافيــة للقيــام بدورهــا كهيئــة دســتورية، ويف 

ــت الهيئــة تركيزهــا عــىل تأســيس هيــكل لقيــاس نســب االســتامع  ســياق املشــاريع الروريــة للقطــاع صبّ

واملشــاهدة لتنظيــم ســوق اإلشــهار يف الســمعي والبــرصي ويف تثبيــت قواعــد شــفافية ونزاهــة املنافســة بــن 

مختلــف منشــآته.

ــس،  ــل يف تون ــة التعدي ــات مــن أجــل اســتكامل نجــاح تجرب ــف الواجه ــة عــىل مختل ــت الهيئ عمل  

لكــن هــذه املجهــودات وعــىل اهميتهــا املتزايــدة يف تنظيــم القطــاع والنهــوض بــه تحتــاج إىل تضافــر جهــود 

ــة إىل جانــب اإلرادة  كل األطــراف الفاعلــة يف القطــاع مــن هيــاكل مهنيــة ومجتمــع مــدين ومؤسســات دول

ــات. ــن كّل التجاذب ــا ع ــأي به ــا والن ــة وانجاحه ــذه التجرب ــيخ ه ــلطة لرس ــل الس ــن قب ــية م السياس
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