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»حّريّة الّتعبري، سبيل من ُسبل جودة الرّسالة اإلعالمّية«

ــات  ــع الحّريّ ــاُس جمي ــي أس ــري ه ــة الّتعب إّن حّريّ

األخــرى، ومــن هــذا املنطلــق تَعتــر املــاّدة 10 مــن 

ــات  ــة لحقــوق اإلنســان والحّريّ ــة األوروبّّي االتّفاقّي

ــن  ــّية م ــزة أساس ــة ركي ــذه الحّريّ ــّية أّن ه األساس

الــرّشوط  وأحــد  الّدميقراطــّي،  املجتمــع  ركائــز 

ــّوه. ــّوره ومن ــق تط ــة لتحقي املهّم

وقــد بذلــت الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال 

الّســمعّي والبــرصّي، منــذ انبعاثهــا، جهــوًدا كبــرية 

مــن أجــل تنظيــم املشــهد اإلعالمــّي يف البــالد 

الّتونســّية، حيــث ســاهمت بطريقــة فعلّيــة يف 

تعزيــز حّريّــة الّتعبــري ودعــم دور اإلعــالم الّســمعّي 

والبــرصّي حّتــى يغــُدَو فضــاًء للحــوار الّدميقراطــّي، 

وذلــك مــن خــالل العمــل عــى ضــان اســتقاللّية 

املؤّسســات اإلعالمّيــة وضــان التزامهــا بقواعــد 

ــا.  ــة وأخالقّياته ــة الّصحفّي املهن

يف  وخصوصّيتــه  اإلعــالم  قطــاع  حساســّية  إّن 

ــع  ــذر بالّتاج ــي تُن ــؤّشات الت ــك امل ــس، وكذل تون

عــن املكاســب الّدميقراطّيــة التــي تحّققــت بفضــل 

ثــورة 17 ديســمر - 14 جانفــي 2011، بســبب مــا 

ــة  متارســه بعــض مراكــز الّضغــط السياســّية واملالّي

ــالم  ــائل اإلع ــى وس ــيطرة ع ــعى إىل الّس ــي تس الت

ــدات  ــة أجن ــا لخدم ــة وتوظيفه ــمعّية والبرصيّ الّس

ضّيقــة، يؤكّــد اليــوم حتمّيــة إرســاء ودعــم هيــاكل 

ــري  ــة الّتعب ــتام حّريّ ــل اح ــتقلّة تَكَف ــة مس تنظيمّي

الخطــاب  وتنــّوع  اإلعــالم  وســائل  واســتقالل 

ــّي. اإلعالم

وعــى الّرغــم مــن جميــع الّتحّديــات التــي تواجهها 

ــا قــد حّققــت أشــواطا  ــذ انبعاثهــا، فإنّه ــة من الهيئ

الّســمعّي  اإلعالمــّي  املشــهد  تنظيــم  يف  مهّمــة 

ــة  والبــرصّي مــن خــالل متــّش بيداغوجــّي ومنهجّي

تعتمــد عــى مرافقــة وســائل اإلعــالم ودعوتهــا 

الــّذايّت،  والّتعديــل  الّتعديــل  مبــادئ  الحــتام 

وحــّث الّصحافّيــني عــى القيــام بدورهــم يف إطــار 

الّضوابــط األخالقّيــة واملهنّيــة مــن أجــل توفــري 

مضامــني متمّيــزة وذات جــودة تحّقــق اإلضافــة 

والفائــدة لجمهــور املتلّقــني.

بقلم النوري اللّجمي

رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصـــال 
والبــري الســمعي 
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ــودات،  ــن مجه ــة م ــه الهيئ ــا تبذل ــم م ــن رغ ولك

فــإّن الّتحّديــات ال تــزال قامئــة، حيــث تعَمــد بعــُض 

ــاليب  ــة، إىل أس ــب متفاوت ــالم، وبنس ــائل اإلع وس

تتنــاىف والقواعــَد املهنّيــة والحيــاَد واملصداقّيــة، 

بــل وتنســاق أحيانــا وراء أجنــدات سياســّية ضّيقــة 

تتنــاىف والــدور الــذي يفــتض أن تلعبــه يف خدمــة 

الّصالــح العــاّم، وهــو يتناقــض مــع مســؤولّيتها 

ــة ودورهــا يف العمــل عــى إرســاء ركائــز  االجتاعّي

الّدميقراطّيــة يف بالدنــا التــي تعيــش عــى وقــع 

تجاذبــات سياســّية  ظــّل  انتقــال دميقراطــّي يف 

ــاّدة. ح

ــيّل يف  ــار الّتعدي ــاح املس ــة ونج ــتقبل الهيئ إن مس

ــا  ــّية يرتبــط أساس ــالد التونس ــالم بالب مجــال اإلع

ــات يف تونــس وضــان التــزام  مبســار تعزيــز الحّريّ

جميــع األطــراف الفاعلــة واملتدّخلــة يف الحقــل 

ــة يف  ــة الّدميقراطّي ــد اللّعب ــتام قواع ــّي باح اإلعالم

ــاع  ــم القط ــة لتنظي ــة املالمئ ــري األرضّي ــبيل توف س

وتعديلــه حّتــى يضطلــع بــدوره عــى أكمــل وجــه 

خدمــة للّصالــح العــاّم وضانــا إلنجــاح املســار 

الّدميقراطــّي.

النوري اللّجمي

رئيـس الهيئة العليـا املستقلة

لالتصـــــــال الســـــــمعي والبــــــــــصــــري
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املرجعّيات القانونّية والّتتيبّية املنظّمة لعمل الهيئة

اختصاصات الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعّي والبرصّي

أ . يف االختصاصات الرّقابّية والّتقريريّة :

)وفق املرسوم عدد 116 لسنة 2011(

الفصــل 15 : تســهر الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصال 
ــال  ــل االتّص ــم وتعدي الّســمعّي والبــرّي عــى تنظي

الّســمعّي والبــرّي وفقــا للمبــادئ التّاليــة   : 

ــيادة  ــان وس ــوق اإلنس ــة وحق ــم الّدميقراطيّ  - دع

ــون، القان

  - دعم حّريّة التّعبري وحاميتها،

والبــرّي  الّســمعّي  االتّصــال  قطــاع  دعــم   - 

الوطنــّي العمومــّي والخــاّص  والجمعيـّـايتّ وجودتــه 

وتنّوعــه،

واملعرفــة  اإلعــام  يف  العمــوم  دعــم حقــوق   - 

ــّوع يف الرامــج  ــة  والتّن مــن خــال ضــامن التّعّدديّ

ــاّم، ــأن الع ــة بالّش املتعلّق

االتّصــال  الّتكيــز يف ملكيّــة وســائل  تجّنــب   - 

الّســمعّي والبــرّي وإرســاء  منافســة نزيهــة يف 

القطــاع،

 - إرســاء مشــهد إعامــّي ســمعّي وبــرّي تعــّددّي 

ــة والعدالــة  ومتنــّوع ومتــوازن يكــرّس  قيــم الحّريّ

ــس أو  ــز عــى أســاس  األصــل أو الجن ــذ التّميي ونب

الّديــن،

 - الّسهر عى برمجة إعاميّة دقيقة ومتوازنة،

 - تشجيع برمجة تربويّة ذات جودة عالية،

 - دعــم توزيــع الخدمــات االتّصاليّــة الّســمعية 

والبريّــة عــى أوســع مجــال  جغــرايّف ممكــن 

وطنيّــا وجهويّــا ومحلّيّــا ودوليّــا،

الثّقافــة  يعــّران عــن  برمجــٍة وبــثٍّ  تنميــة   - 

ودعمهــام، الوطنيّــة 

التّكنولوجيّــات  اســتعامل  يف  التّحّكــم  دعــم   - 

الحديثــة،

 - تعزيــز القــدرات املاليّــة والتّنافســيّة ملنشــآت 

الجمهوريّــة  والبــرّي  يف  الّســمعّي  االتّصــال 

التّونســيّة،

 - دعم تكوين موارد برشيّة ذات كفاءة عالية . 

الفصــل 16 : تتــوىل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال 
الســمعي والبــري : 

- الّســهر عــى فــرض احــتام جميــع الّســلطات 

للقواعــد  واألطــراف  املتدّخلــة  واملؤّسســات 

واألنظمــة املنطبقــة عــى قطــاع  االتّصــال الســمعّي 

و البــرّي،

املتعلّقــة  اإلجــازات  منــح  مطالــب  البــّت يف   - 

ــمعّي  ــال الّس ــآت  االتّص ــتغال منش ــداث واس بإح

والبــرّي،   

املتعلّقــة  اإلجــازات  منــح  مطالــب  البــّت يف   -

بإحــداث واســتغال قنــوات  إذاعيّــة أو تلفزيّــة 

ــات  ــة لفائــدة  الجمعيّ ــة لغايــة غــري ربحيّ جمعيّاتيّ

ــاري بــه  ــا للترّشيــع الج التّونســيّة  املحَدثــة وفق

العمــل وذلــك اســتثناء ألحــكام الفصــل 2  مــن 

املجلّــة التّجاريّــة . 

وال ميكــن إحالــة اإلجــازة للغــري إاّل يف حــاالت 

موافقــة  الهيئــة.  وبعــد  اســتثنائيّة 

للــّتّددات  الوطنيّــة  الوكالــة  مــع  التّنســيق   -

لتخصيــص الــّتّددات الّازمــة  ضمــن الّنطاقــات 

الّســمعّي  والبــرّي، الخاّصــة بخدمــات االتّصــال 

بوضــع  للــّتّددات  الوطنيّــة  للوكالــة  اإلذن   -

الّســمعّي  املخّصصــة  للقطــاع  البــّث  تــرّددات 
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ــة  بالتّنســيق  ــة املنشــآت املعنيّ والبــرّي عــى ذّم

مــع بقيّــة  الهيئــات املعنيّــة، وتُعطــى األولويّــة 

ــات  ــات  مؤّسس ــة حاجي ــّتّددات لتلبي ــناد ال يف إس

املرفــق العــاّم،

- ضبــط كرّاســات الــرّشوط واتّفاقيّــات اإلجــازة 

الخاّصــة مبنشــآت  االتّصــال الّســمعّي والبــرّي 

وإبرامهــا ومراقبــة  احتامهــا،

الّســمعّي  االتّصــال  منشــآت  تقيــد  مراقبــة   -

والبــرّي مبضمــون كرّاســات  الــرّشوط وبصفــة 

والقواعــد  الّســلوكيّة  للمبــادئ  احتامهــا  عاّمــة 

املنطبقــة عــى  القطــاع،

ــة  ــري والتّعّدديّ ــة التّعب ــامن حّريّ ــى ض ــهر ع - الّس

ــق باإلعــام  ــّرأي، خصوصــا  فيــام يتعلّ يف الفكــر وال

الّســيايّس، ســواء مــن ِقبــل  القطــاع الخــاّص أو 

ــمعّي  ــال الّس ــّي لاتّص ــاع العموم ــل  القط ــن ِقب م

ــرّي، والب

- ويف هــذا اإلطــار، تُِعــّد الهيئــُة العليــا بصفــة 

دوريّــة تقريــرا يف نشــاطها يُنــرش  للعمــوم ويوّجــه 

رئيــس  الترّشيعيّــة،  وإىل  الّســلطة  رئاســة  إىل 

ــة التــي اســتغرقتها  ــة، يبــنّي  املــّدة الزّمنيّ الجمهوريّ

الّنقابيّــة  أو  الّسياســيّة  الّشــخصيّات  مداخــات 

ــمعّي  ــال الّس ــآت االتّص ــج  منش ــة يف برام أو  املهنيّ

ــع  ــات ورف ــع  املاحظ ــداُء جمي ــا إب ــرّي. وله والب

ــدة، ــا فائ ــرى فيه ــي ت ــات الت التّوصي

الترّشيعيّــة  الّنصــوص  احــتام  عــى  الّســهر   -

القواعــد  والــرّشوط  د  تحــدِّ التــي  والّتتيبيّــة 

الخاّصــة بإنتــاج وبرمجــة وبــّث الفقــرات  املتعلّقــة 

بالحمــات  االنتخابيّــة التــي يتعــنّي التّقيّــد بهــا 

ــرّي  ــمعّي  والب ــال الّس ــآت االتّص ــل منش ــن ِقب م

والخــاّص، العمومــّي  بالقطاعــني 

- وضــُع القواعــد الّســلوكيّة املتعلّقــة باإلشــهار 

ومراقبــة تقيّــد أجهــزة  االتّصــال الّســمعّي والبــرّي 

بهــا،

- العمــُل عــى ســّن املعايــري ذات الطّابــع القانــويّن 

أو التّقنــّي لقيــاس عــدد  املتابعــني لرامــج منشــآت 

االتّصــال الّســمعّي والبــرّي  ومراقبــِة التّقيّــد بهــا،

ــوات  ــة بتشــغيل القن ــات املتعلّق ــّت يف الّنزاع - الب

ــة واســتغالها، ــمعيّة و البريّ ــة الّس االتّصاليّ

- معاقبــة املخالفــات املرتَكبــة مــن قبــل منشــآت 

للترّشيــع  وفقــا  والبــرّي،  الّســمعّي  اإلعــام 

ذات  واتّفاقيّــات  اإلجــازة  الــرّشوط  ولكرّاســات 

الّصلــة.

الرّاديــو  الــّتّددات  تخصيــص  يتــّم   : الفصــل 17 
كهربائيّــة مــن ِقبــل الوكالــة  الوطنيّــة للــّتّددات طبقــا 

كهربائيّــة  للــّتّددات  الرّاديــو  الوطنــّي  للمخطّــط 

 بالتّنســيق مــع الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 

الّســمعّي والبــريّ .  

ــة باســتغال  الفصــل 18 : تخضــع اإلجــازات املتعلّق
منشــآت اتّصــال  ســمعّي وبــرّي ملعلــوم يُضبــط 

بقــرار مــن الهيئــة العليــا  املســتقلّة لاتّصال  الّســمعّي 

ــة للــّتّددات  والبــرّي بالتّنســيق مــع الوكالــة الوطنيّ

ــّي  لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزيّ .   ــوان الوطن والّدي

ب . يف االختصاصات االستشاريّة:

الفصــل 19 : تتــوىل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال 
ــمعي والبري:  الس

الترّشيعيّــة  للّســلطة  وجوبــا  الــّرأي  إبــداَء   -

ــاريع  ــني  أو مش ــاريع القوان ــول مش ــة ح وللحكوم

ذات  الّصبغــة  األوامــر  مشــاريع  أو  املراســيم 

الّســمعّي  بقطــاع  االتّصــال  املتعلّقــة  الّتتيبيّــة 

والبــرّي،

ــة والحكومــة يف  ــّرأي للّســلطة الترّشيعيّ ــداء ال - إب

ــلطة  ــس الّس ــا رئي ــا  عليه ــي يُحيله كّل املســائل الت

ــق بقطــاع  ــام  يتعلّ ــر األّول، في ــة أو الوزي الترّشيعيّ

ــمعّي والبــرّي، ــال  الّس االتّص

املرجعيّات القانونيّة والّتتيبيّة املنظّمة لعمل الهيئة



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 102016

وخصوصــا  اإلجــراءات،  مختلــف  اقــتاح   -

مــن  التــي  الطّابــع  القانــويّن  ذات  اإلجــراءات 

ــا  ــادئ  املنصــوص عليه ــد باملب شــأنها ضــامن التّقيُّ

ــة ذات  ــة والّتتيبيّ بالّدســتور  وبالّنصــوص الترّشيعيّ

الّصلــة،

ذات  بالتّغيــريات  املتعلّقــة  االقتاحــات  تقديــم 

الطّبيعــة الترّشيعيّــة  والّتتيبيّــة التــي يقتضيهــا 

التّطــّور التّكنولوجــّي واالقتصــادّي  واالجتامعــّي 

الّســمعّي  االتّصــال  قطــاع  ألنشــطة   والثّقــايّف 

والبــرّي،

ــمية  ــق بتس ــا يتعلّ ــق يف م ــّرأي املطاب ــداء ال - إب

الّرؤســاء املديريــن العاّمــني  للمؤّسســات العموميّــة 

ــمعّي والبــريّ .  ــال الّس لاتّص

الفصــل 20 : تُِعــّد الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 
الّســمعّي والبــرّي  تقريــرا ســنويّا يتضّمــن: 

- نســخة مــن تقريــر التّدقيــق والرّقابــة عــى 

الهيئــة، حســابات 

- بيان الّنتائج والوضعيّة املاليّة للهيئة،   

- امليزانيّة التّقديريّة للّسنة املاليّة املوالية،

- عرضــا ملختلــف الّنشــاطات التــي تولّتهــا خــال 

ــة، ــنة املنقضي الّس

املســندة  باإلجــازات  املتعلّقــة  املعطيــات   -

التــي وقــع  القيــام بهــا، والّنزاعــات والتّحّريــات 

- العقوبــات التــي وقــع تســليطها مــن ِقبــل الهيئة 

والقــرارات املتعلّقــة بها،

- املعطيات املتعلّقة مبخطّط الّتّددات،

- تحليــل مــدى تحقيــق الهيئــة لألهداف املرســومة 

خــال الّســنة  املنقضية،

- صياغة األهداف املتعلّقة بالّسنة املقبلة. 

ــي  ــات الت ــر االقتاحــات والتّوصي ــن التّقري ويتضّم

ــال  ــة اإلعــام واالتّص ــر  حّريّ تراهــا مناســبة لتطوي

ــه.  ــه وتعّدديّت ــه وجودت ــريّ  وكفاءت ــمعّي والب الّس

املوقــع  عــى  ويوضــع  التّقريــر  هــذا  يُنــرش 

اإللكــتويّن للهيئــة وتُوّجــه نســخٌة  منــه إىل رئيــس 

الّســلطة  الترّشيعيّــة  رئيــس  وإىل  الجمهوريّــة 

االتّصاليّــة  املعنيّــة.  واملنشــآت 

املرجعيّات القانونيّة والّتتيبيّة املنظّمة لعمل الهيئة



11

ــة  لقــد ضبــط املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 جمل

الّنصــوص القانونيّــة والّتتيبيّــة التــي مــن شــأنها 

ــام  ــني اإلع ــودة مضام ــة بج ــائل املتعلّق ــم املس تنظي

ــل: ــام ي ــرّي ك ــمعّي والب الّس

املرسوم عدد 116 لسنة 2011

الفصــل 15 : تســهر الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 
ــال  ــل االتّص ــم وتعدي ــى تنظي ــرّي ع ــمعّي والب الّس

الّســمعّي والبــرّي وفقــا للمبــادئ التّاليــة:

 - دعــم قطــاع االتّصــال الّســمعّي والبــرّي الوطنّي 

العمومــّي والخــاّص والجمعيـّـايتّ وجودتــه وتنّوعه،

 - الّسهر عى برمجة إعاميّة دقيقة ومتوازنة،

 - تشجيع برمجة تربويّة ذات جودة عالية،

الثّقافــة  عــن  يعــّران  وبــّث  برمجــة  تنميــة   - 

ودعمهــام، الوطنيّــة 

التّكنولوجيّــات  اســتعامل  يف  التّحّكــم  دعــم   - 

الحديثــة،

 - دعم تكوين موارد برشيّة ذات كفاءة عالية.

الفصــل 19 : تتــوىّل الهيئــُة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 
الّســمعّي والبــرّي :

ــريات  ــة بالتّغي ــات املتعلّق ــَم االقتاح تقدي  -

ذات الطّبيعــة الترّشيعيّــة والّتتيبيّــة التــي يقتضيها 

التّكنولوجــّي واالقتصــادّي واالجتامعــّي  التّطــّور 

الّســمعّي  االتّصــال  قطــاع  ألنشــطة  والثّقــايّف 

والبــرّي.

ــق بالحصــول عــى  ــرّشوط املتعلّ ــّراس ال ك

ــة  ــاة تلفزيّ إجــازة إلحــداث واســتغالل قن

ــة خاّص

الفصــل 1 : يضبــط هــذا الكــرّاُس القواعــَد والــرّشوَط 
ــتغال  ــداث واس ــازة إح ــى إج ــول ع ــة للحص العاّم

ــة التّونســيّة. ــة بالجمهوريّ ــة خاّص ــاة تلفزيّ قن

وتنــدرج األحــكام الــواردة يف هــذا الكــرّاس يف ســياق 

إرســاء مشــهد إعامــّي ســمعّي وبــرّي تعــّددّي 

ومتنــّوع ومتــوازن يكــرّس مبــادئ الحّريـّـة واإلنصــاف 

ــانيّة  ــوق اإلنس ــادئ الحق ــة ومب ــم املواطن ــرش قي ون

ــة.  ــيادة الوطنيّ ــتم الّس ويح

كــام تســعى هــذه األحــكاُم إىل تنميــة برمجــة وبــّث 

يعــّران عــن الثّقافــة الوطنيّــة وانفتاحهــا عــى القيــم 

اإلنســانيّة إســهاما يف تحقيــق الّدميقراطيّــة مــن خــال 

ضــامن التّنــّوع الثّقــايّف وحّريّــة التّعبــري ملختلــف 

ــة.  ــة واإلبداعيّ االتّجاهــات الفكريّ

كــام يســعى هــذا الكــرّاُس إىل تحقيــق هــذه املهــاّم 

مــن خــال الحــّد مــن الّتكيــز يف التّحّكــم يف منشــآت 

االتّصــال الّســمعّي والبــرّي وإرســاء قنــوات تلفزيّــة 

حــرّة ومســتقلّة مدركــة ملســؤوليّاتها االجتامعيّــة 

التــي تحّددهــا املواثيــُق األخاقيّــة واملعايــري املهنيّــة.

الفصــل 13 : ال يجــوز بعــُث قنــوات تلفزيّــة ال 
تســتجيب اىل تطبيــق املعايــري املهنيّــة واألخاقيّــة 

ملامرســة العمــل الّصحفــّي وخاّصــة تلــك التــي تدعــو 

ــكالهام. ــكّل أش ــرّف ب ــب أو التّط إىل التّعّص

اإلجــازة  عــى  الحاصــل)ة(  يلتــزم   :  14 الفصــل 
ــة  ــة املتعلّق ــدات الّدوليّ ــق واملعاه ــال للمواثي باالمتث

بحقــوق اإلنســان والحّريـّـات العاّمــة املصــاَدق عليهــا 

مــن ِقبــل الجمهوريـّـة التّونســيّة وبالقوانــني والّتاتيب 

ــذة يف نفــس املجــال. الّناف

  الّنصوص القانونيّة والّتتيبيّة لجودة مضامني اإلعام السمعي والبري

  الّنصــوص القانونّيــة والّتتيبّيــة لجــودة مضامــني اإلعــالم 

الســمعي والبــرصي
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كام يلتزم باحتام املبادئ األساسيّة التّالية: 

- حّريّة التّعبري والّصحافة،

- املساواة وعدم التّمييز،

- تعّدديّة األفكار واآلراء،

- الّنزاهة والّشفافيّة والحياد.

ــد  ــزام بالقواع ــار االلت ــادئ يف إط ــذه املب ــارس ه وُت

ــة : التّالي

- احتام كرامة اإلنسان والحياة الخاّصة،

- حّريّة املعتَقد،

- عدم التّحريض عى العنف والكراهية،

يف  الطّفــل  حــّق  وضــامن  الطّفولــة  حاميــة   -

اإلعامــّي، املشــهد  يف  املشــاركة 

- حاميــة حقــوق املــرأة والقطْــع مــع الّصــورة 

الّنمطيّــة لهــا يف اإلعــام،

- حاميــة حقــوق املســّنني واملعوقــني والفئــات 

الهّشــة،

- املحافظة عى الّصّحة العاّمة والبيئة،

ــرّي  ــمعّي والب ــاج الّس ــة واإلنت ــجيع الثّقاف - تش

ــني. الوطنيّ

اإلجــازة  عــى  الحاصــل)ة(  يلتــزم   :  21 الفصــل 
ــال  ــري واالتّص ــة التّعب ــة لحّريّ ــادئ العاّم ــتام املب باح

املنصــوص  املبــادئ  وكذلــك  التّحريــر  واســتقاليّة 

عليهــا بكــرّاس الــرّشوط.

اإلجــازة  عــى  الحاصــل)ة(  يلتــزم   :  22 الفصــل 
ــكار واآلراء  ــة األف ــة، وتعّدديّ ــة املعلوم ــامن نزاه بض

وتوازنهــا بــكل موضوعيّــة وذلــك يف كّل الرامــج، دون 

ــني. ــة الّصحافيّ ــاس بحّريّ املس

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

مختلــف الحساســيّات الّسياســيّة والثّقافيّــة والّدينيّــة 

املواثيــق  مــع  يتعــارض  ال  مبــا  الفئــات  ملختلــف 

واملعاهــدات الّدوليّــة املصــاَدق عليهــا مــن ِقبــل 

الجمهوريّــة التّونســيّة.

ــى  ــرّض ع ــاب يح ــّث كّل خط ــدم ب ــزم بع ــام يلت ك

ــة أو عــى العنــف ألســباب  ــز أو عــى الكراهي التّميي

عنريـّـة أو عرقيّــة أو ُخلُقيّــة أو دينيّــة أو جنســيّة أو 

ــّرأي. ــة أو عــى أســاس ال جهويّ

الفصــل 24 : يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة بــأن ال 
ميــّس أيُّ برنامــج مــن كرامــة الــّذات البرشيـّـة.  

كــام يلتــزم باحــتام حقــوق الّشــخص املتعلّقــة بحياته 

الخاّصــة ورشفــه وســمعته وفقــا للقوانــني والّتاتيــب 

ــاَدق  ــة املص ــدات الّدوليّ ــق واملعاه ــذة واملواثي الّناف

ــة التّونســيّة. ــل الجمهوريّ عليهــا مــن ِقب

كام يلتزم بالّسهر خاّصة عى :

- عــدم بــّث الّشــهادات التــي مــن شــأنها أن تُهــني 

األشــخاَص والجامعــات،  

- عــدم بــّث مــا يدعــو إىل اإلقصــاء والتّهميــش 

والثّلــب،

- منــع الثّلــب والّشــتم تجــاه األشــخاص ســواء 

باملؤّسســة  العاملــني  الّصحافيّــني  قبــل  مــن 

اإلعاميّــة أو مــن قبــل ضيــوف الرامــج التــي تبثّهــا 

املؤّسســة ســواء املســّجلة أو املبــارشة، مــع تأهيــل 

الّصحافيّــني لتحّمــل مســؤوليّتهم يف التّصــّدي ملثــل 

ــاوزات،  ــك التّج تل

- منع نرش أخبار زائفة واتّهامات دون مؤيّدات،

- عــدم تلّقــي وبــّث شــهادات األطفــال التــي 

ــر  ــّض الّنظ ــى بغ ــم الُفض ــع مصلحته ــارض م تتع

عــن موافقــة أوليائهــم،

ــّي  ــهد اإلعام ــل يف املش ــاهمة الطّف ــامن مس - ض

الّســمعّي والبــرّي والعمــل عــى نــرش ثقافــة 

حقــوق الطّفــل وترســيخها ضمــن الرامــج املوّجهــة 

لــه،

- ضامن مساهمة ذوي اإلعاقة يف الرامج،

- تخصيص نرشة أخبار يوميّة بلُغة اإلشارات،

- عــدم تلّقــي وبــّث شــهادات الفئــات الهّشــة حــال 

ــول الحادثة، حص
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- عــدم اســتغال مأســاة األشــخاص يف الرامــج 

التّلفزيّــة أو املتاجــرة بهــا،

ــج  ــوارات أو الرام ــاركة يف الح ــط املش ــدم رب - ع

التّفاعليّــة أو برامــج األلعــاب والّتفيــه، بــأّي تنــازل 

ــدودة،  ــة أو مح ــة نهائيّ ــني، بصف ــل املعنيّ ــن ِقب م

عــن حقوقهــم األساســيّة، وخاّصــة منهــا الحــّق 

ــام  ــّق القي ــة وح ــاة الخاّص ــى الحي ــاظ ع يف الحف

ــول رضر. ــة حص ــوى يف حال بدع

اإلجــازة  عــى  الحاصــل)ة(  يلتــزم   :  25 الفصــل 
بضــامن حضــور املــرأة يف الرامــج التّلفزيّة ومشــاركتها 

ــة، وأن يقــع التّعامــل  ــة يف الفضــاءات الحواريّ الفّعال

معهــا عــى أســاس كفاءتهــا واختصاصهــا يف موضــوع 

ــاول الّنمطــّي. ــن التّن ــدا ع الحــوار بعي

اإلجــازة  عــى  الحاصــل)ة(  يلتــزم   :  27 الفصــل 
ــات طبقــا للــرّشوط  ــة أو اللّغ بحســن اســتعامل اللّغ

املرّخــص فيهــا يف اتّفاقيّــة اإلجــازة.

الفصــل 28 : يلتــزم الحاصــل)ة( عى اإلجــازة بضامن 
بامليثــاق  وضبطهــا  الحواريّــة  الفضــاءات  تــوازن 

التّحريــرّي وخاّصــة التـّـوازن بــني الّضيــوف مــن حيــث 

االنتــامءات الحزبيّــة والقطاعيّــة والتّوّجهــات الفكريّة 

وكذلــك الجنــس.

ــّث  ــذي تب ــازة ال ــى اإلج ــل)ة( ع ــزم الحاص ــام يلت ك

قناتُــه التّلفزيّــة برامــج إخباريّــة بــأن يضمــن احــتام 

خصائــص الخــر الّصحفــّي   وأن تتــّم معالجتــه وفــق 

ــة وتقدميــه مــن  ــة والّنزاهــة والحياديّ مقاييــس املهنيّ

ــني محتفــني وبعــدم الخلــط بــني الخــر  ِقبــل صحافيّ

ــة.  والتّعليــق والخــر والّدعاي

  الّنصوص القانونيّة والّتتيبيّة لجودة مضامني اإلعام السمعي والبري
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املشهد االعالمي السمعي 

والبرصي 2016

الباب األول



15

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016

ــة  يتكــّون املشــهد اإلعامــّي الّســمعّي والبــرّي التّونــيّس إىل غايــة مــوّف ديســمر 2016 مــن 58 قنــاة إذاعيّ

وتلفزيّــة حاصلــة عــى إجــازة البــّث مــن الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي. وهــي قنــوات 

إذاعيّــة وتلفزيّــة عموميّــة وخاّصــة وجمعيّاتيّــة اســتجابت يف معظمهــا للــرّشوط املنصــوص عليهــا يف املرســوم 

عــدد 116 لســنة 2011 املــؤّرخ يف 2 نوفمــر 2011 وكرّاســات الــرّشوط التــي أصدرتهــا الهيئــة بتاريــخ 6 مــارس 

ــرآن  ــة للق ــة الّزيتون ــمس آف. آم.« و»إذاع ــة »ش ــام إذاع ــني ُه ــني مصادرت ــهد إذاعت ــاف إىل املش 2014، ويض

الكريــم«، 

ــذي  ــدد ال ــس الع ــها وبنف ــي نفُس ــنة 2016، ه ــة س ــة، يف نهاي ــة والتّلفزيّ ــوات اإلذاعيّ ــذه القن ــت ه وإن كان

ــة التّابعــة ملؤّسســة اإلذاعــة التّونســيّة - التــي  كانــت عليــه يف مــوّف 2015، إاّل أّن إذاعــة »بانورامــا« العموميّ

ــة  ــق اإلذاعــة اإلخباريّ ــّث إاّل يف 2016، يف حــني مل تنطل قــد حصلــت عــى اإلجــازة يف 2015 - مل تــرشع يف الب

ــّث  ــّم إّن إذاعتــني مــن القطــاع الخــاّص حاصلتــني عــى اإلجــازة مل تنطلقــا يف الب ــّث بعــُد. ث ــة يف الب العموميّ

ــة آف. آم.«. ــة »حّريّ ــة »ســيفاكس« وإذاع وهــام إذاع

وتنقسم هذه القنوات املجازة إىل 13 قناة تلفزيّة و45 قناة إذاعيّة موزّعة كاآليت :

العدد قنوات تلفزيّة قنوات إذاعّية التصنيف

13 02 11 القنوات العموميّة

33 11 22 القنوات الخاّصة

10 0 10 القنوات الجمعيّاتيّة

2 0 2 القنوات املصاَدرة

58 13 46 املجموع العام

% 78,45

% 22,13
املجموع العام : إذاعات

املجموع العام : تلفزات
القنوات املجازة يف 2016



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 162016

تصنيف القنوات

2 2

11 11 10

0 0

22

القنوات العمومّية

القنوات الخاّصة

القنوات الجمعّياتّية

القنوات املصاَدرة

تلفزات

إذاعات

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة املؤثّثة للمشهد اإلعالمّي سنة 2016

من أهّم الخصوصيّات التي تيّز بها املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي:

• يحتــّل اإلعــام الخــاّص القســط األهــّم يف املشــهد اإلعامــّي، وقــد تــّم خــال ســنة 2016 توســعة مجــال 

بــّث 5 إذاعــات خاّصــة بنــاء عــى طلبهــا والتزامهــا بعــدد مــن الــرّشوط التــي وضعتهــا الهيئــة يف باغهــا 

الّصــادر بتاريــخ 27 جويليــة 2016، 

• وصــول اإلعــام العمومــّي لكامــل الــّتاب الوطنــّي وأخــذه بعــني االعتبــار فئــات متنّوعــة مــن الجمهــور 

مبــا فيهــا املواطنــون املقيمــون يف الخــارج.

ــة  ــة إمكانيّاتــه التّقنيّ ــايتّ عــى مواقعــه يف أغلــب أنحــاء الجمهوريّــة رغــم قلّ • محافظــة اإلعــام الجمعيّ

ــة. والبرشيّــة ونقــص الخــرة املهنيّ

إّن هــذا التّطــّور الــذي تســعى الهيئــُة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي لدعمــه، مــرشوط بجــودة 

املضامــني، وباحــتام القوانــني املنظّمــة للقطــاع والقواعــد املهنيّــة، وبالّشــفافيّة فيــام يتعلـّـق بتمويل املؤّسســات 

اإلعاميّــة والتـّـرّف فيهــا.

وقــد ســّجلت ســنة 2016 خروقــات متعــّددة عــى مســتوى املضامــني واألداء، عــاوة عــى عــدم انطــاق بعــض 

القنــوات املجــازة يف البــّث عــى غــرار إذاعــة »ســيفاكس« وإذاعــة »حريّــة آف. آم.«، ووجــود قنــوات إذاعيّــة 

وتلفزيـّـة غــري مجــازة تبــّث بطريقــة غــري قانونيّــة، كــام تأزّمــت أوضــاُع بعــض املؤّسســات التــي يشــوبها غيــاب 
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الّشــفافيّة مــن حيــُث مصــادر تويلهــا ومــدى اســتقاليّة القامئــني عليهــا، أو مــن حيــُث مــدى اســتقاليّتها عــن 

مراكــز التّأثــري الّســيايّس واملــايّل. أّمــا املؤّسســات اإلعاميّــة الّســمعيّة والبريـّـة املصــاَدرة، فلــم تُاَحــظ، خــال 

ــي  ــّررة الت ــة املتك ــات الهيئ ــا رغــم توصي ــا والحســم يف وضعيّته ــح ملّفاته ــة لفت ــادرة جّديّ ــة ب ســنة 2016، أيّ

ضّمنتهــا يف بياناتهــا ومراســاتها املوّجهــة للجهــات املعنيّــة.

وقــد حرصــت الهيئــة أثنــاء مامرســتها لدورهــا التّعديــّل عــى التّعامــل مــع وســائل اإلعــام الّســمعّي والبــرّي، 

مهــام كان تصنيُفهــا، عــى أســاس املبــادئ نفِســها لبلــوغ األهــداف ذاتِهــا أال وهــي: الجــودة، والتّنــّوع، والّدقـّـة، 

والتّــوازن يف الرمجــة مــع إيــاء عنايــة خاّصــة للرامــج الّتبويـّـة وتلــك التــي تعــّر عــن الثّقافــة الوطنيّــة، كــام 

ــة ذات كفــاءة عاليــة. ويف  ــات الحديثــة وتكويــن مــوارد برشيّ ســعت لدعــم التّحّكــم يف اســتعامل التّكنولوجيّ

ــذي  ــات القطــاع ال ــة واحتياجاتهــا حســب خصوصيّ نفــس الوقــت، تعاطــت مــع أوضــاع املؤّسســات اإلعاميّ

تنتمــي إليــه، بــل وخصوصيّــات الّســياق الــذي تنــدرج فيــه.

القسم األول: اإلعالم العمومّي

ــه كأداة  ــوط بعهدت ــّدور املن ــة ال ــا نظــرا ألهميّ ــذ انبعاثه ــي متواصــل من ــام العموم ــة باإلع ــامم الهيئ إّن اهت

ــة. ــمعيّة والبريّ ــاته الّس ــاع يف مؤّسس ــتّدي األوض ــرا ل ــة، نظ ــيخ الّدميقراطيّ ــاّم وترس ــح الع ــة الصال لخدم

ــن خــال  ــة التّونســيّتني، م ــزة ومؤّسســة االذاع ــني، مؤّسســة التّلف ــني العموميّ ــد تشــخيص أوضــاع املرفق فبع

ــة خــال الّســنوات األخــرية  ــة ودوليّ ــة يف إطــار ورشــات ونــدوات وطنيّ لقــاءات مــع مختلــف األطــراف املعنيّ

وخاّصــة منهــا ســنة 2015، وجــب مواصلــة التّفكــري يف الحلــول الكفيلــة بالنهــوض بقطــاع اإلعــام العمومــّي 

ــة إصــاح شــاملة وعميقــة. كــام وجــب أكــر  ــاج إىل عملي ــذي يشــكو مــن عــّدة ســلبيات وإشــكاالت يحت ال

مــن أّي وقــت مــى الّدفــُع يف اتّجــاه ترســيخ اســتقاليّته عــن الّســلطة التّنفيذيّــة ومختلــف مراكــز الّضغــط 

األخــرى.

ــام  ــة التــي التأمــت أي ــدوة الّدوليّ ــة للّن ويف هــذا اإلطــار نظّمــت الهيئــة يــوم 30 أفريــل 2016 ورشــة تقييميّ

ــة تحــّوالت؟« تــّم  7 و8 و9 أكتوبــر 2015 تحــت عنــوان »اإلعــام الســمعّي والبــرّي العمومــّي يف تونــس، أيّ

خالهــا تــدارس مقــتح تنفيــذ الوثيقــة املرجعيّــة إلصــاح االعــام العمومــّي مــن ِقبــل خــراء ومهنيّــني وهيــاكل 

وممثّلــني عــن املجتمــع املــديّن.

 )REFRAM( ــام ــائل اإلع ــل وس ــات تعدي ــة لهيئ ــبكة الفرنكوفوني ــع الّش ــاون م ــة بالتّع ــت الهيئ ــام نظّم ك

ــة ومهنيّــني ومســؤويل وســائل إعــام  ــة وأوروبيّ ومبشــاركة ممثّلــني عــن هيئــات تعديــل مــن 15 دولــة إفريقيّ

وخــراء مــن تونــس وخارجهــا وصحافيّــني ممثّلــني عــن منظــامت املجتمــع املــديّن، عــى مــدى ثاثــة أيـّـام )16 

ــتقبل؟«.  ــّوالت، ألّي مس ــة تح ــرّي، أيّ ــمعّي والب ــام الس ــول »اإلع ــة ح ــدوة دوليّ ــر 2016( ن و17 و18 أكتوب

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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وبهــذه املناســبة صــدر عــن األعضــاء يف الّشــبكة الفرنكوفونيّــة لهيئــات تعديــل وســائل االتّصــال املجتمعــني يف 

تونــس »إعــان تونــس حــول وســائل اإلعــام العمومــّي«. 

أضف إىل ذلك: 

• لقــاءات مــع رؤســاء املؤّسســتني ومــع الســيد املهــدي بــن غربيّــة الوزيــر املكلـّـف بالعاقــة مــع الهيئــات 

الّدســتوريّة واملجتمــع املــديّن وحقوق اإلنســان. 

• بيان حول لقاء الهيئة برئيس الحكومة يف 21 سبتمر 2016.

• الــّرأي املطابــق وتعيــني الســيد إليــاس الغــريب رئيســا مديــرا عاّمــا للتلفــزة التونســية )جلســة اســتامع 

يــوم 20 ســبتمر 2016(

• مراسات إىل رئيس الحكومة بخصوص موضوع اإلعام العمومّي.

• انطاق إذاعة بانوراما ُصلب مؤّسسة اإلذاعة التّونسيّة

• الّتخيص يف بعث إذاعة إخباريّة ُصلب مؤّسسة اإلذاعة التونسيّة.

وقــد شــّكل إًذا اإلعــام العمومــّي أحــد اهتاممــات الهيئــة املحوريّــة، إالّ أّن املتمّعــن يف النتائــج ياحــظ عــدم 

التــوازن بــني الجهــد املبــذول والنتائــج عــى أرض الواقــع وهــذا يتجــّى يف:

• نسب استامع ومشاهدة ال تتناسق مع حجم املؤّسستني،

ــن  ــن %10   م ــل م ــه )أق ــّي ووظيفت ــّي العموم ــق اإلعام ــع دور املرف ــب م ــري متناس ــايّل غ ــع م • واق

ــة. ــور متضّخم ــة أج ــع كتل ــني( م ــاج املضام ــص إلنت ــط مخص ــة فق امليزاني

• الحفــاظ عــى نصــوص قانونيّــة وترتيبيّــة موروثــة ُجعلــت لتســيري مؤّسســة إعاميــة حكوميــة والعمــل 

ــذي ينــّص رصاحــة عــى أّن هــذا املرفــق عمومــّي  عــى تطويعهــا لتتــاءم مــع فصــول املرســوم 116 ال

ــق بالــّرأي املطابــق(. والحكومــة طــرف وليســت ســلطة إرشاف مطلقــة )الفصــل 19 املتعلّ

• تضّخم يف املوارد البرشية يقابله سوء توزيع املهاّم. 

وقــد ســعت الهيئــة اىل إرســاء تصــّور تشــاريكّ للّنفــاذ إىل هــذه االشــكاليات وإرســاء خارطــة مرجعيــة إليجــاد 

الحلــول املناســبة. ومــع أن التشــخيص كان عــى درجــة كبــرية مــن العمــق إال أّن البــدء يف التنفيــذ كان صعبــا 

لألســباب التاليــة خصوصــا:

1. غياب إرادة سياسية جاّدة.

2. تشّكل مراكز ضغط نقابيّة.

3. تفّش عدم االنضباطصلب مؤسسات اإلعام العمومي. 
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أ  - املشهد اإلعالمّي الّسمعّي والبرصّي العمومّي

يضطلــع القطــاع اإلعامــّي الّســمعّي والبــرّي العمومــّي بــدور خصــويّص باعتبــاره مرفقــا يخــدم الّصالــح العــاّم 

وتّولــه الدولــة مــن مــوارد املجموعــة الوطنيّــة. وقــد أولتــه الهيئــة عنايــة خاّصــة قصــد املســاهمة يف إصاحــه 

حتّــى يتطــّور مــن إعــام حكومــّي إىل إعــام عمومــّي، مــن خــال تعزيــز قدراتــه املهنيّــة وضــامن اســتقاليّته 

تجــاه الّســلطة التّنفيذيـّـة وحاميتــه مــن مراكــز الّضغــط ســواء كانــت سياســيّة أو ماليّــة. 

ــاة  ــني و11 قن ويتكــّون مشــهد اإلعــام الّســمعّي البــرّي العمومــّي يف مــوّف ســنة 2016 مــن قناتــني تلفزيّت

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــات جهويّ ــة و5 إذاع ــراب الجمهوريّ ــل ت ــي كام ــة تغطّ ــات مركزيّ ــا 4 إذاع ــن بينه ــة م إذاعيّ

إذاعتــني جديدتــني تــّم إنشــاؤهام ســنة 2015، وقــد انطلقــت إحداهــام يف البــّث خــال ســنة 2016 - وهــي 

إذاعــة »بانورامــا« التــي تغطـّـي واليــات تونــس الكــرى. وتتكــّون برمجتهــا مــن مختــارات مــن حصــص اإلذاعات 

العموميّــة الجهويـّـة - يف حــني مل ينطلــق البــّث بالّنســبة إىل الثّانيــة وهــي إذاعــة إخباريـّـة يغطـّـي مجــال بثّهــا 

كامــل الــّتاب التّونــيّس.

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة العمومّية الحاصلة عى اإلجازة إىل حدود ديسمر 2016

تاريخ انطالق البّث مجال البث مركز البث القنوات

القنوات الّتلفزيّة العمومّية

30 ماي 1966

مجال بّث األقامر الّصناعيّة:

• نايل سات

• بدر

• هوت بريد

• أتانتيك بريد 1

• غاالكيس 19

تونس الوطنيّة األوىل

7 نوفمر 1994

مجال بّث األقامر الّصناعيّة:

• نايل سات

• بدر

تونس الوطنيّة الثّانية

القنوات اإلذاعّية العمومّية

15 أكتوبر 1938 كامل الّتاب التّونيّس تونس اإلذاعة الوطنيّة

7 نوفمر 1995 كامل الّتاب التّونيّس تونس إذاعة الّشباب

15 أكتوبر 1938
كامل الّتاب التّونيّس 

باستثناء الوطن القبّل
تونس إذاعة تونس الّدوليّة
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29 ماي 2006 كامل الّتاب التّونيّس تونس إذاعة تونس الثّقافيّة

08 ديسمر 1961 الوسط والجنوب الرّشقّي صفاقس إذاعة صفاقس

03 أوت 1977 الّساحل والوطن القبّل املنستري إذاعة املنستري

01 نوفمر1991 الّشامل الغريّب الكاف إذاعة الكاف

07 نوفمر 1991 الجنوب الغريّب قفصة إذاعة قفصة

7 نوفمر 1993 الجنوب الرّشقّي تطاوين إذاعة تطاوين

6 أوت 2016 

)بّث تجريبّي(

15 أكتوبر 2016 

)بّث رسمّي(

واليات تونس الكرى تونس إذاعة بانوراما 20  أكتوبر 2015

مل تنطلق يف البّث كامل الّتاب التّونيّس تونس إذاعة إخباريّة 20  أكتوبر 2015
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مركز بث

إذاعة املنستري

إذاعة صفاقس

إذاعة الكاف

إذاعة قفصة

إذاعة تطاوين

تطاوين

قبل

توزر

قفصة

القرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنني

صفاقس

القريوان
املهدية

املستري

سوسة

زغوان

نابل

بنزرت

باجة

تونس الكرى

جندوبة

سليانة

الكاف

- اإلذاعة الوطنّية - إذاعة الّشباب - إذاعة تونس الدولّية 

- إذاعة تونس الثقافّية - إذاعة الجهات 

- اإلذاعة اإلخبارية

مراكز بث القنوات اإلذاعية العمومية إىل حدود 31 ديسمر 2016
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- إصالح اإلعالم العمومّي: اإلشكاالت والحلول

أْولــت الهيئــة ملــّف اإلعــام العمومــّي اهتاممــا خاّصــا مــن أجــل دعــم انتقالــه مــن إعــام حكومــّي إىل إعــام 

ــا  ــدة مب ــة واملحاي ــة الّصحيح ــيّس املعلوم ــن التّون ــر للمواط ــا يوفّ ــه مب ــودة أدائ ــز ج ــتقّل وتعزي ــّي مس عموم

ــات وتحّمــل املســؤوليّات. ــوازن بــني مامرســة الحّريّ يســاعد عــى تحقيــق املزيــد مــن التّ

وقامــت يف هــذا الّصــدد بالعديــد مــن اللّقــاءات واملشــاورات مــع مؤّسســتي اإلذاعــة والتّلفــزة، بالتّنســيق مــع 

ــة املتخّصصــة، ســعيا  ــة والّدوليّ ــة والّنقابــات ومنظّــامت املجتمــع املــديّن الوطنيّ الحكومــة، واملؤّسســات املهنيّ

منهــا لوضــع اســتاتيجيّة متكاملــة.

كــام قامــت مبتابعــة عاقــة املؤّسســتني مــع الحكومــة بهــدف حــّل اإلشــكاالت العالقــة ومنهــا رئاســة مؤّسســة 

التّلفــزة التّونســيّة، بالتـّـوازي مــع رصــد املضامــني اإلعاميّــة.

** الوثيقة املرجعّية إلصالح اإلعالم العمومّي

ــي  ــة تحــّوالت؟« الت ــس، أيّ ــّي يف تون ــرّي العموم ــمعّي والب ــدوة »اإلعــام الّس يف إطــار متابعــة مخرجــات ن

نظمتهــا الهيئــة أيــام 7 و8 و9 أكتوبــر 2015، ومــا تــّم تشــخيصه مــن إشــكاليات يف عاقــة بوضعيــة اإلعــام 

العمومــي مبســاهمة املؤّسســات اإلعاميّــة املعنيّــة واملنظـّـامت املهنيّــة واملدنيّــة واألطــراف الحكوميّــة، نظمــت 

الهيئــة ورشــة نظّمتهــا يــوم 30 أفريــل 2016، بهــدف التوصــل إىل مقتحــات ملموســة وبلــورة مجموعــة مــن 

ــل  ــّي واإلدارّي واللّوجســتّي، والتّموي ــب االجتامع ــة تشــمل الجان ــة إصاحيّ ــول تســاعد عــى وضــع خطّ الحل

والحوكمــة، واإلطــار الترشيعــي، واملضامــني، يف إطــار وثيقــة مرجعيــة إلصــاح اإلعــام العمومــي.

وقــد تنــاول املشــاركون العديــد مــن اإلشــكاالت مــن أهّمهــا ضبابيّــة مفهــوم املرفــق العــاّم، ومحــاوالت الّســلطة 

ــة الّســيطرة عــى اإلعــام العمومــّي ال ســيّام الطّابــع الّســيايّس لتســمية الّرؤســاء املديريــن العاّمــني،  التّنفيذيّ

ووجــود ســوء تــرف مــايل وإداري وديــون متخلـّـدة بذّمــة مؤّسســة التّلفــزة، وانعــدام املــوارد املاليّــة الّذاتيّــة، 

والتّفــاوت بــني عــدد اإلداريـّـني وعــدد الّصحافيّــني، وغيــاب مناهــج العمــل الّضوريـّـة ُصلــب التّلفــزة التّونســيّة 

)عــى غــرار جــداول التـّـرّف - وأدلـّـة اإلجــراءات - ودليــل املهــن - ومعايــري اإلنتــاج - وخطــط تنميــة املــوارد 

املتاحــة ال ســيّام التّجهيــزات التّقنيّــة(، وضعــف سياســة التّخطيــط والتّقييــم، وعــدم ماءمــة األطــر القانونيّــة 

ــّدور  ــة والجمهــور، وتغييــب ال ــكّل(، وفقــدان الثقــة بــني املؤّسســة اإلعاميّ ــم الهي )الّنظــام األســايّس والتّنظي

الّتبــوّي والتّثقيفــّي ملؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة، وعــدم وضــوح الخــّط التّحريــرّي... 

وأكــد املشــاركون خــال اللقــاء عــى أّن إصــاح اإلعــام العمومــّي مــرشوط بالتــزام الحكومــة بالقبــول بفكــرة 

االســتقالية، كأول خطــوة لإلصــاح وهــي اســتقالية تجــاه الحكومــات واألحــزاب السياســية ومختلــف مراكــز 

ــة  ــن الحياديّ ــا يضم ــه مب ــق ب ــي تتعل ــة الت ــة والّتتيبيّ ــة الّنصــوص القانونيّ ــة إىل رضورة مراجع الضغــط إضاف
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والّنزاهــة والحوكمــة الرشــيدة. ومبــا يوفّــر املزيــد مــن االســتقاليّة لإلذاعــات الجهويّــة تاشــيا مــع التّوّجهــات 

الّامركزيـّـة عــى مســتوى التـّـرّف واإلنتــاج. ومــن بــني هــذه الّنصــوص: القانــون عــدد 33 لســنة 2007 املتعلـّـق 

ــة  ــكّل ملؤّسســتي اإلذاعــة والتّلفــزة الوطنيّ ــة للقطــاع الّســمعّي والبــرّي والّنظــام الهي باملؤّسســات العموميّ

والّنــّص الّتتيبــّي الــذي يضبــط تركيبــة مجالــس اإلدارة وســري أعاملهــا. 

ــرار برنامــج عمــل  ــون خــاّص للّصفقــات، وإق ــراد مؤّسســتي اإلذاعــة والتّلفــزة بقان ــب اإلصــاح إف كــام يتطلّ

إســتاتيجّي )أو عقــد أهــداف ووســائل( للمســؤول عــن املرفــق العمومــّي ومحاســبته عــى أســاس تحقيقــه، 

ــة. ــة الّذاتيّ وإيجــاد ســبل بديلــة لتنميــة املــوارد املاليّ

ــة بالقطــاع مــن خــال  ــة العامل ــوارد البرشي ــف امل ــح مل ــد عــى أّن االصــاح ميــّر رّضورة بفت ــم التأكي ــام ت ك

تطويــر وضعهــا الوظيفــّي وظــروف عملهــا وطــرق التّــرّف فيهــا والتّعامــل معهــا. مــن ذلــك تنقيــح الّنظــام 

ــف العنــر  ــني واإلدارة، وتحســني توظي ــني الصحافيّ ــة ب ــة العاق ــد نوعيّ األســايّس ألعــوان املؤّسســتني، وتجدي

ــني داخــل غــرف  ــة عمــل الّصحافيّ ــد طريق ــة، وتحدي ــن الفاعليّ ــد م ــاّم ملزي ــد امله ــرشّي مــن خــال تحدي الب

ــّي. ــاج املهن ــة لإلنت ــار وإيجــاد طــرق تحفيزيّ األخب

ــاء املؤّسســتني مــن خــال الحــوار  ــا لنجــاح املســار اإلصاحــّي وترسيعــه، أوصــت الهيئــة بترشيــك أبن وضامن

ــة اإلصــاح. والّنقــاش وتفعيــل االتّصــال الّداخــّل، وبعــث هيئــات خاّصــة باملســتمعني لتحقيــق عمليّ

الّتوصيات املتعلّقة بإعداد الوثيقة املرجعّية إلصالح اإلعالم العمومّي

- تثمــني مكتســبات املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يف إعــداد مــرشوع القانــون األســايّس املتعلّــق بحّريّــة 

االتّصــال الّســمعّي والبــرصّي، ومــن ذلــك اســتقاللّية اإلعــالم العمومــّي ووضــع الّضانــات الكفيلــة لدعــم 

ذلك.

ــة  ــل الهيئ ــن ِقب ــّد م ــون املَع ــرشوع القان ــني م ــل ب ــالل الّتفاع ــن خ ــك م ــاريّك وذل ــج تش ــل مبنه - العم

العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي واملــرشوع املقــّدم مــن قبــل وزارة العالقــة مــع الهيئــات 

ــان. ــوق اإلنس ــديّن وحق ــع امل ــتوريّة واملجتم الّدس

ــة يف  ــراف املتدّخل ــع األط ــديّن وجمي ــع امل ــاركة املجتم ــر مش ــة ع ــة الهيئ ــار تركيب ــّر اختي - رضورة أن مي

ــاءة. ــا بالكف ــهود له ــتقلّة ومش ــخصّيات مس ــتاح ش ــاع الق القط

- مزيد الّتدقيق يف الّتوصيات املنبثقة عن الّندوة الّدولّية التي نظّمتها الهيئة يف أكتوبر 2015. 

- رضورة تشــخيص األوضــاع املعّقــدة داخــل مؤّسســات اإلعــالم العمومــّي مــن ذلــك مراكــز الضغــط التــي 

تُريــد حايــة مصالحهــا وتقــف حجــر عــرة ضــّد اإلصــالح.

ــات  ــع آلّي ــالل وض ــن خ ــة م ــة العمومّي ــة اإلعالمّي ــاء إىل املؤّسس ــعور باالنت ــم الّش ــى دع ــل ع - العم
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ــك.  ــبة لذل ــز املناس الّتحفي

- ترشيك جميع العاملني يف مؤّسسات اإلعالم العمومّي يف مسار اإلصالح. 

- توضيح الحقوق والواجبات لجميع العاملني يف مؤّسسات اإلعالم العمومّي.

- وضــع اإلطــار القانــويّن املناســب للّتقنّيــني والّصحافّيــني واملخرجــني الذيــن يعملــون يف اإلعــالم العمومــّي 

والخاّص.

- مراجعــة اإلطــار القانــويّن املنظّــم لإلعــالم العمومــّي ومالءمتــه مــع دســتور 27 جانفــي 2014 والقوانــني 

املنظّمــة للقطــاع، وخصوصــا منهــا:

• الّنظام األسايّس لألعوان واملوارد البرشيّة، 

• األمــر عــدد 1721 املــؤرخ يف 1999 واملتعلّــق بضبــط صاحيّــات وتنظيــم لجنــة الّصفقــات مبؤّسســة 

اإلذاعــة والتّلفــزة التّونســيّة، 

ــق بإحــداث مؤّسســة اإلذاعــة  ــة 2007 واملتعلّ • األمــر عــدد 1867 لســنة 2007 املــؤّرخ يف 23 جويلي

التّونســيّة وضبــط تنظيمهــا اإلدارّي واملــايّل وطــرق تســيريها، 

ــق بإحــداث مؤّسســة التّلفــزة  ــة 2007 واملتعلّ • األمــر عــدد 1868 لســنة 2007 املــؤرخ يف 23 جويلي

التّونســيّة وضبــط تنظيمهــا اإلدارّي واملــايّل وطــرق تســيريها،

- الّنظر يف عالقة اإلعالم العمومّي باإلعالم الرّقمّي ومواقع الواب،

ــاد  ــك بإيج ــه، وذل ــاع وخصوصّيت ــة القط ــاىش وطبيع ــا يت ــة مب ــات العمومّي ــون الّصفق ــة قان - مراجع

ــة، ــدأ املســاواة واملنافســة الّنزيه ــني احــتام مب ــطة وب ــة ومبّس ــراءات ناجع ــاع إج ــن رضورة اِتّب ــة ي املعادل

ــس  ــل مجال ــوار داخ ــق الح ــق تعمي ــن طري ــتعَملة ع ــات املس ــرّي واملصطلح ــّط الّتحري ــح الخ - توضي

ــر، الّتحري

- اعتاد آلّيات الّتقييم داخل مجالس الّتحرير ووضع ضوابط لها،

- تقييم تجربة الّتعديل الّذايّت والوقوف عى نقائصها،

- توضيــح العالقــة بــني مجلــس اإلدارة والّتحريــر وذلــك بفصــل إدارات مؤّسســات املرفــق العمومــّي عــن 

الجانــب الّتحريــرّي وعــن جميــع مــا لــه صلــة باملضامــني،

- توضيح إطار العالقة بني ما هو هيكيّل وما هو وظيفي ملؤّسسات اإلعالم العمومّية،

- مراجعة هويّات اإلذاعات العمومّية حّتى تتاىش أهدافها مع خصوصّياتها،

- وضع مقاييس تخدم مصداقّية اإلعالم العمومّي،

ــهائد  ــب الّش ــم حس ــّي ألّن الّتقيي ــالم العموم ــات اإلع ــني مبؤّسس ــم أداء العامل ــس لتقيي ــع مقايي - وض

ــوص، ــٌم منق ــة تقيي العلمّي
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- إحداث هيكل لقياس نسب املشاهدة واالستاع التي تعتمد عى مقاييس علمّية،

- إحداث إطار قانويّن لإلشهار العمومّي والخاّص.

** وضعّية مؤّسّسة الّتلفزة الّتونسّية

مثلــت إقالــة الرئيــس املديــر العــام ملؤسســة التلفــزة التونســية الســيد مصطفــى باللطيــف أواخــر ســنة 2015 

ــغ  ــوازي الصي ــدأ ت ــة ملب ــى رأس املؤسســة يف مخالف ــة ع ــام بالنياب ــر ع ــس مدي ــني رئي ــة وتعي ــة انفرادي بصف

واإلجــراءات منطلقــا لــرشوع الهيئــة يف تنظيــم اجتامعــات تشــاوٍر مــع الحكومــة للقطــاع مــع تواصــل اإلرشاف 

املؤقــت مــن رئيــس مديــر عــاّم بالّنيابــة عــى رأس مؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة، وكان آخرهــا يف 06 ســبتمر 

2016 وجمــع وفــدا مــن مجلــس الهيئــة مــع الّســيّد مهــدي بــن غربيّــة الوزيــر املكلـّـف بالعاقــة مــع الهيئــات 

الّدســتوريّة واملجتمــع املــديّن وحقــوق االنســان والــذي تنــاول مســألة إيجــاد حلــول لتجــاوز اإلشــكال القائــم يف 

مؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة، وقــد تــّم االتّفــاق عــى إيجــاد حــّل لوضعيّتهــا وااللتــزام مبقتضيــات املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011 املــؤّرخ يف 02 نوفمــر 2011 فيــام يتعلّــق بتســمية الرّئيــس املديــر العــاّم.
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صور من اللّقاء الذي جمع وفدا من مجلس الهيئة بالّسّيد مهدي بن غربّية الوزير املكلّف بالعالقة مع الهيئات الّدستوريّة 

واملجتمع املديّن وحقوق اإلنسان

وعــى ضــوء ذلــك الوضــع قامــت الحكومــة بتشــيح مرّشــح وحيــد هــو الّســيّد إليــاس الغــريب إلبــداء الــّرأي 

ــا كانــت تأمــل ترشــيح أكــر مــن اســم حتــى تتعــّدد  ــة، رغــم تأكيدهــا بأنّه ــل الهيئ املطابــق بشــأنه مــن قب

املشــاريع والــّرؤى، ومــع ذلــك تفاعلــت مــع تلــك املبــادرة إيجابيّــا أمــا يف حلحلــة الوضــع والترسيــع يف مســار 

اإلصــاح.

وقامــت الهيئــة بتنظيــم جلســة اســتامع ملرّشــح رئاســة الحكومــة لخطّــة رئيــس مديــر عــاّم مؤّسســة التّلفــزة 

ــة واملجتمــع املــديّن، قــّدم خالهــا املتّشــح مــرشوع إصــاح  ــامت املهنيّ ــني عــن املنظّ التّونســيّة بحضــور ممثّل

املرفــق اإلعامــّي العمومــّي وبســط جملــة مــن التّصــّورات والحلــول. 

ــة مــن  ــاول جمل ــه تن ــّم خال ــة برئيــس الحكومــة بتاريــخ 21 ســبتمر 2016 ت وتــا ذلــك لقــاء مجلــس الهيئ

امللّفــات العالقــة ومنهــا ملــّف اإلعــام العمومــّي ومــّد رئاســة الحكومــة برأيــه املطابــق فيــام يتعلّــق مبرّشــح 

الحكومــة ملنصــب الرّئيــس املديــر العــاّم لـــمؤّسسة التّلفــزة التّونســيّة باملوافقــة عــى تكليــف الّســيّد إليــاس 

ــة املذكــورة وفقــا ملقتضيــات الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 116. الغــريب بالخطّ

وأكّــد مجلــس الهيئــة أّن إصــاح التّلفــزة التّونســيّة ال ميكــن اختزالــه يف مجــرّد تعيــني رئيــس لهــا، مشــّددا عــى 

ــة  ــة تعديليّ ــع األطــراف مــن حكومــة وهيئ ــا لجمي ــِد أهــداٍف ووســائَل يكــون ملزم ــك بعق رضورة تأطــري ذل

ــّي  ــق اإلعام ــأداء املرف ــاء ب ــتقاليّة واالرتق ــات االس ــري ضامن ــزام مبقتضــاه بتوف ــّم االلت ــزة ويت ومؤّسســة التّلف

العمومــّي وإرســاء آليّــات للتّقييــم واملتابعــة. وتــّم االتّفــاق عــى أن تكــون مــّدة التّكليــف محــّددة يف الزّمــن 



27
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** الّندوة الّدولّية: وسائل اإلعالم العمومّي: أيّة تحّوالت، ألّي مستقبل؟
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نظّمــت الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي نــدوة دوليّــة بعنــوان »وســائل اإلعام 

ــة لهيئــات تعديــل  ــة تحــّوالت، ألّي مســتقبل؟«، بالتّعــاون مــع الّشــبكة الفرنكوفونيّ العمومــّي: أيّ

ــة  ــة إفريقيّ ــن 15 دول ــل م ــات تعدي ــن هيئ ــني ع ــاركة ممثّل ــام )REFRAM( ومبش ــائل اإلع وس

ــني  ــني وممثّل ــني ومســؤويل وســائل إعــام وخــراء مــن تونــس وخارجهــا وصحافيّ ــة ومهنيّ وأوروبّيّ

عــن منظّــامت املجتمــع املــديّن.

صور من الّندوة الدولّية حول وسائل اإلعالم العمومّي

ــدوة حــول اإلعــام الّســمعّي والبــرّي العمومــّي التــي انتظمــت مــن 16 إىل 18  وتــأيت هــذه الّن

ــز دوره يف  ــّي وتعزي ــام العموم ــوض باإلع ــل للنه ــاريكّ متكام ــار تش ــار مس ــر 2016 يف إط نوفم

تكريــس التّعّدديـّـة والتّنــّوع ودعــم التاّمســك االجتامعــّي خصوصــا يف ظــّل واقــع ســيايّس واجتامعّي 

جديــد وأمــام ســياق تكنولوجــّي متطــّور. وهــي الّنــدوة الثّانيــة مــن نوعهــا التــي تنظّمهــا الهيئــة 

حــول اإلعــام العمومــّي )نُظّمــت نــدوة أوىل أيــام 7 و8 و9 أكتوبــر 2015(.
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ــدوة الرّابعــة لرؤســاء  ــة يف إطــار تنفيــذ مــا جــاء يف خارطــة الطّريــق املنبثقــة عــن الّن وليّ ــدوة الدَّ وتتنــزّل الّن

ــة لهيئــات تعديــل وســائل اإلعــام التــي ُعقــدت بأبيدجــان )الكــوت ديفــوار( يومــي 15  الّشــبكة الفرنكوفونيّ

و16 جــوان 2015 وتنــدرج ضمــن برنامــج عمــل الّشــبكة، التــي تتكــّون مــن 29 هيئــة تعديــل تنتمــي للفضــاء 

الفرنكوفــويّن، بعنــوان ســنتي 2016 و2017. 

ــات تعديلــه وتطويــر  وقــد كانــت مناســبة للتّطــرّق بإطنــاب ملواضيــع تهــّم وســائل إعــام املرفــق العــاّم وآليّ

مضامينــه. ولقــد تــّم بالخصــوص تنــاول الّنقــاط التّاليــة:

• حوكمة وسائل اإلعام العمومّي يف ظّل التّحّديات الرّاهنة ويف ظّل سياق تنافيّس معّقد ومتغرّي.

• أشكال اإلرشاف وآليّات ضامن استقاليّة وسائل إعام املرفق العاّم. 

• مهــاّم وســائل إعــام املرفــق العــاّم ومــدى ضامنهــا ملبــادئ التّنــّوع والتّعّدديـّـة وحــّق الّنفــاذ إىل املعلومة 

واســتجابتها لتنــّوع الجمهــور واملســاهمة يف دعــم التاّمســك االجتامعّي.

• التّعديل الّذايتّ وآليّات تعزيز الحوار مع الجمهور.

• تطّور وسائل إعام املرفق العاّم وكيفيّة ضامن استمراريّتها.

• الّضامنات القانونيّة والترّشيعيّة واملاليّة والتّقنيّة لحسن اضطاع اإلعام العمومي بدوره.

• دور التّعديل وتحّدياته يف عاقة باإلعام العمومّي.

• وسائل اإلعام العمومّي واإلذاعات الجمعيّاتيّة.

• اإلعام العمومّي وقياس نسب املشاهدة واالستامع.

ــل مــن مناطــق  ــّي ويف التّعدي ــاع عــى تجــارَب يف اإلعــام العموم ــدة لاطّ ــدوة مناســبًة جيّ ــت الن ــد مثّل وق

ــرّي  ــمعّي والب ــام الّس ــدة لإلع ــة جدي ــس نحــو انطاق ــان تون ــم »إع ــامل. وتّوجــت بتقدي ــن الع ــة م مختلف

ــاء  ــبل االرتق ــة وس ــكاليّات املطروح ــة اإلش ــدف ملعالج ــتقبليّة ته ــل مس ــتاتيجيّة عم ــاره اس ــّي« باعتب العموم

ــة. ــة خاّص ــّي بصف ــمعّي والبــرّي العموم ــة واإلعــام الّس ــة عاّم ــمعّي والبــرّي بصف ــّي الّس بالعمــل اإلعام

ــبكة  ــاء الش ــا أعض ــد فيه ــات أك ــن التوصي ــة م ــن مجموع ــذي تضم ــس« ال ــان تون ــدوة بـــ »اع ــت الن وتوج

ــى: ــس ع ــني يف تون ــة املجتمع الفرنكوفوني

إعالن تونس

نحــن »أعضــاَء الّشــبكة الفرنكوفونيّــة« املجتمعــني يف تونــس )الجمهوريّــة التّونســيّة( مبناســبة انعقــاد النــدوة 

الّدوليّــة حــول »وســائل االتّصــال الّســمعيّة والبريّــة العموميّــة: أيّــة تحــّوالت، ألّي مســتقبل؟«، نؤكّــد:
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1( أهّميّــة وســائل االتّصــال الّســمعيّة والبريـّـة عمومــا، ووســائل االتّصــال الّســمعيّة والبريـّـة العموميّــة 

عــى وجــه الخصــوص، يف الّنهــوض بالّدميقراطيــة ودعمهــا،

2( تّســكنا بالــّدور األســايّس لقطــب ســمعّي وبــرّي ميّكــن مــن مجابهــة تحّديــات املنافســة الّناجمــة عــن 

الثـّـورة التّكنولوجيّــة، ومــن مواصلــة أداء رســالة املرفــق العمومــّي بنجاعــة.

3( دعوتنا الّسلطات العموميّة إىل:

أ- ضــامن اســتقاليّة الهيئــات التّعديليّــة، خصوصــا يف جهودهــا الرّاميــة إىل تعديــل مؤّسســات اإلعــام 

العموميّــة وفــق الرّســالة املنوطــة بهــا.

ــة لهــا ألداء رســالتها  ــات الّضوريّ ب- ضــامن اســتقاليّة مؤّسســات اإلعــام العمومــّي وتوفــري اإلمكان

عــى أفضــل وجــه.

ــط  ــّل محي ــز يف ظ ــع متميّ ؤ موق ــوُّ ــن تب ــّي م ــام العموم ــات اإلع ــني مؤّسس ــى تك ــاعدة ع ج- املس

ــيّس. تناف

ــني  ــة، وتك ــة واملاليّ ــوارد البرشيّ ــل يف امل ــرّف أفض ــمح بت ــذي يس ــّي ال ــار الترّشيع ــع اإلط د- وض

مؤّسســات اإلعــام العمومــّي مــن الوســائل التّكنولوجيّــة الّازمــة لتطّورهــا.

كام ندعو:

- الهيئــات التّعديليّــة إىل ضــامن التّعّدديّــة ونفــاذ الجميــع إىل مؤّسســات اإلعــام العمومــّي عــى 

قاعــدة اإلنصــاف مــن خــال إطــار ترتيبــّي مائــم،

ــك  ــيدة، وذل ــة الرّش ــال الحوكم ــد يف مج ــة الجه ــّي ملواصل ــام العموم ــات اإلع ــرّيي مؤّسس - مس

ــدة وبرامــج التّقييــم عــر الّنظــري، عــاوة عــى دعــم  خصوصــا مــن خــال تبــادل املامرســات الجيّ

ــدة. ــة وتشــجيعهام مــن خــال مضامــني جيّ ــارات الفكريّ ــف التي ــة مختل ــة وتثيليّ التّعددي

4( نعــّر عــن التزامنــا بالعمــل عــى أن تكــون مؤّسســات اإلعــام العمومــّي يف خدمــة الجمهــور بتنّوعهــا 

ومحــرّكا لتطــّور املجتمــع يف تعّدديّتــه.

حَرر بتونس، يف 18 نوفمر 2016       

الّشبكة الفرنكوفونيّة لتعديل وسائل االتّصال       
REFRAM       

القسم الثاين: اإلعالم الخاص

أ. املشهد اإلعالمّي الّسمعّي والبرصّي الخاّص
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ــزة يف املشــهد الّســمعّي والبــرّي يف تونــس، وقــد ســعت الهيئــة خــال  يحتــّل اإلعــام الخــاّص مكانــة متميّ

ــذة  ــراءات املتّخ ــتكامل اإلج ــة باس ــهد يف عاق ــن املش ــّم م ــاع امله ــذا القط ــم ه ــد تنظي ــنة 2016 إىل مزي س

ــا. ــابقة لتكيزه ــات الس ــات املؤّسس ــوية وضعيّ لتس

وقــد تّــت تســوية وضعيّــة العديــد مــن القنــوات التّلفزيّــة واإلذاعيّــة الخاّصــة التــي انطلقــت يف البــّث بعــد 

ــت متابعــة  ــة يف مــارس 2014، يف حــني واصل ــا الهيئ ــي وضعته ــرّشوط الت جانفــي 2011 يف ضــوء كرّاســات ال

ــة بعــض القنــوات األخــرى التــي تحّصلــت عــى رخــص مــن الّدولــة التّونســيّة قبــل الثــورة عــى غــرار  وضعيّ

قنــايت حّنبعــل ونســمة.

ــة الخاّصــة، حيــث الحظــت أّن  وقــد عاينــت الهيئــة تفاوتــا يف األداء خصوصــا عــى مســتوى القنــوات اإلذاعيّ

بعــض اإلذاعــات الخاّصــة قــد تّكنــت مــن الحفــاظ عــى اســتمراريّتها بــل طــّورت أداءهــا، وهــو مــا دفعهــا إىل 

تقديــم مطالــب لتوســيع مجــال بثّهــا، يف حــني أّن بعــض اإلذاعــات األخــرى وخصوصــا منهــا الجهويـّـة مــا فتئــت 

تُعــاين مــن صعوبــات كبــرية أثـّـرت بشــكل مبــارش يف أدائهــا، وهــو مــا دفــع الهيئــة إىل أن تحــاول بالرّشاكــة مــع 

بقيّــة األطــراف إيجــاد حلــول تّكــن هــذه اإلذاعــات مــن االضطــاع بدورهــا عــى النحــو املطلــوب.

ــة  ــمعية والبريّ ــآت الّس ــتام املنش ــدى اح ــة م ــى متابع ــة ع ــاط الهيئ ــز نش ــد تركّ ــك، فق ــى ذل ــاوة ع وع

الخاّصــة للّنصــوص القانونيّــة املنظّمــة للقطــاع، وحرصــت عــى تنظيــم لقــاءات دوريـّـة مــع القامئــني عــى هــذه 

القنــوات ملتابعــة اإلشــكاليّات القامئــة. معتمــدة مقاربــة تقــوم يف اآلن نفســه عــى يشء مــن املرونــة حفاظــا 

عــى اســتمراريّة هــذه املؤّسســات وعــى الـــتّأكيد عــى رضورة االلتــزام بأخاقيّــات املهنــة الصحفيّــة والقوانــني 

والتاتيــب الجــاري بهــا العمــل.

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة الخاّصة الحاصلة عى اإلجازة - ديسمر 2016

تاريخ بداية البّث تاريخ الحصول عى اإلجازة مجال البّث مركز البّث القناة

القنوات الّتلفزيّة الخاّصة

• 14 نوفمر 2012 

)بّث تجريبّي(

• 14 جانفي 2014 

)بث رسمّي(

2 سبتمر 2014
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس

قناة شبكة تونس 

 )TNN(   اإلخباريّة

• 19 جوان 2013 

)بّث تجريبّي(

• 2 سبتمر 2014 

)بّث رسمّي

2 سبتمر 2014
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس

قناة آم. تونيزيا 

)املتوّسط سابقا(
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• 29 جوان 2014 

)بّث تجريبّي(

• 31 ديسمر 2015 

)بّث رسمّي(

24 جويلية 2014
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة »فرست يت. يف.«

17 ديسمر 2013 2 سبتمر 2014
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس »تلفزة يت. يف.«

20 مارس 2013 20 أفريل 2015
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة الجنوبيّة

18 ماي 2015 2 سبتمر 2014
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة التّاسعة

2012 14 أوت 2015
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة اإلنسان

2007 ***
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة نسمة  

• 13 فيفري  2004 بّث 

تجريبّي

• 13 فيفري 2005 بّث 

رسمّي

***

مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات والقمر 

الّصناعّي بدر 4

تونس قناة حّنبعل

ماي 2003

ويف 28 سبتمر 2014 

اندمجت مع قناة 

الّتونسّية

2 سبتمر 2014
مجال بث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة الحوار التّونيّس

18 سبتمر 2015
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
تونس قناة تونسنا

القنوات اإلذاعّية الخاّصة
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21 أفريل 2015 2 سبتمر 2014 مناطق الوطن القبّل مدينة نابل »راديو ماد« 

جويلية 2013 2 سبتمر 2014
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس إذاعة رصاحة آف. آم.

25 مارس 2015 2 سبتمر 2014
مناطق واليتي سوسة 

واملنستري
مدينة سوسة إذاعة »كنوز آف. آم.«

24 ماي 2012 2 سبتمر 2014 مناطق والية الڨرين
مدينة 

الڨرين

إذاعة 

»شعانبي آف. آم.«

28 أوت 2011 2 سبتمر 2014 مناطق والية سيدي بوزيد
مدينة سيدي 

بوزيد

إذاعة 

»كرامة آف. آم.«

14 جانفي 2012 2 سبتمر 2014 مناطق والية القريوان
مدينة 

القريوان
إذاعة »صرة آف. آم.«

24 مارس 2012 2 مارس 2015 مناطق الوطن القبل
مدينة 

الحاّممات
»راديو كاب آف. آم.«

4 نوفمر 2011 2 سبتمر 2014
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس »ابتسامة آف. آم.« 

2 سبتمر 2014 مناطق والية مدنني مدينة جربة
إذاعة 

»أوليس آف. آم.«

29 ديسمر 2011 2 سبتمر 2014 مناطق واليات ڨابس مدينة قابس »أوازيس آف. آم.«

15 اكتوبر 2011 2 سبتمر 2014 مناطق والية بنزرت
مدينة منزل 

بورڨيبة

إذاعة 

»أوكسجني آف. آم.«

21 اكتوبر 2010 29 سبتمر 2014

مناطق واليات تونس 

الكرى ومناطق والية 

صفاقس

مدينة تونس
راديو 

»اكسرس آف. آم.« 

25 جويلية 2005 29 سبتمر 2014

مناطق واليات سوسة 

واملنستري واملهديّة 

والقريوان

مدينة سوسة
إذاعة 

»جوهرة آف. آم.« 

3 ديسمر 2015 20 أفريل 2015 مناطق والية سوسة مدينة سوسة »نجمة آف آم.« 

مل تنطلق يف البّث 20 أفريل 2015 مناطق والية صفاقس
مدينة 

صفاقس
»سيفاكس آف. آم.«

1 اكتوبر 2015 20 أفريل 2015 مناطق والية صفاقس
مدينة 

صفاقس
راديو الديوان

1 أوت 2016 20 أفريل 2015
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس

إذاعة مسك 

آف. آم. )إذاعة ثقافة 

وموسيقى سابقا(
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مل تنطلق يف البّث 20 أفريل 2015
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس »حّريّة آف. آم.«

10 نوفمر 2015 20 أفريل 2015
منطقة مساكن من والية 

سوسة

مدينة 

مساكن
راديو مساكن

7 نوفمر 2003 29 سبتمر 2014 مناطق واليات الجمهوريّة مدينة تونس إذاعة موزاييك

11 ديسمر 2015 14 أوت 2015 مناطق والية املنستري
مدينة 

املنستري
إذاعة الّرباط

30 ديسمر 2015 14 أوت 2015 مناطق والية املهديّة
مدينة 

املهديّة
MFM

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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- إذاعة رصاحة أف. أم.
- إذاعة ابتسامة أف. أم.
- راديو اكسرس أف. أم.

مراكز بث القنوات اإلذاعية الخاصة إىل حدود 31 ديسمر 2016

مركز بث

- إذاعة أوكسجني أف. أم.

- راديو ماد
- راديو كاب أف. أم.

- إذاعة ثقافة وموسيقى
- إذاعة حرية أف. أم.

- إذاعة موزاييك أف. أم.

تطاوين

قبل

توزر

قفصة

القرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنني

صفاقس

القريوان املهدية

املستري

سوسة

زغوان

نابل

بنزرت

باجة

تونس الكرى

جندوبة

سليانة

الكاف

- راديو مساكن
- إذاعة كنوز أف. أم.

- إذاعة جوهرة أف. أم.
- إذاعة نجمة أف. أم.

- إذاعة الرباط

- إذاعة أم. أف. أم.

- إذاعة سيفاكس أف. أم.
- راديو الديوان

- إذاعة اوازيس أف. أم.

- إذاعة أوليس أف. أم.

- إذاعة 
كرامة أف.أم.

- إذاعة شعانبي 
أف. أم.

- إذاعة صرة 
أف. أم.

ب. توسعة مجال البّث لبعض اإلذاعات الخاّصة
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ــة، عــن رغبتهــا وحاجتهــا لتوســعة  أعربــت بعــض اإلذاعــات الخاّصــة، مــن خــال مطالــب وّجهتهــا إىل الهيئ

ــات،  ــف املؤسس ــني مختل ــرص ب ــؤ الف ــفافيّة وتكاف ــادئ الّش ــتام مب ــى اح ــا ع ــار حرصه ــا. ويف إط ــال بثّه مج

أصــدرت الهيئــة باغــا بتاريــخ 27 جويليــة 2016 يف فتــح بــاب التشــح أمــام جميــع اإلذاعــات الخاّصــة لتقديــم 

مطالــب مــن أجــل توســعة مجــال البــّث وحــّددت آجــاال لذلــك امتــّدت مــن 01 إىل 31 أوت 2016.

وقد تّم االستناد يف دراسة املطالب إىل جملة من املعايري ُحّددت يف الباغ وهي:

• مدى استجابة اإلذاعة لالتزامات الواردة يف كرّاس الرّشوط واالتّفاقيّة املرَمة مع الهيئة،

• مــدى اســتجابة الرمجــة املقتَحــة ملــا يضمــن متابعــة شــواغل واهتاممــات املســتمعني الجــدد املعنيّــني 

بطلــب التّوســعة،

• ضــامن مجــال للمنافســة املرشوعــة والّنزيهــة حفاظــا عــى تــوازن املشــهد اإلعامــّي الّســمعّي البــرّي 

يف مختلــف مناطــق الجمهوريـّـة.

وبعــد الّنظــر يف مختلــف املطالــب الــواردة عليهــا، أعلنــت الهيئــة بتاريــخ 21 ديســمر 2016 موافقتهــا عــى 

توســعة مجــال البــّث لــــ 5 إذاعــات خاّصــة، يف انتظــار إعــداد ملحــق االتّفاقيّــة الــذي يتضّمــن بنــودا إضافيّــة 

تُحــّدد جملــة االلتزامــات الجديــدة لهــذه القنــوات وتفاصيــل املراحــل الزّمنيّــة إلنجــاز عمليّــة التّوســعة.

ــرشوط  ــوء ال ــى ض ــث ع ــال الب ــعة مج ــا يف توس ــتجابة لطلبه ــت اإلس ــي ت ــات الت ــة اإلذاع ــل قامئ ــام ي وفي

ــة: املطلوب

مجال البّث الحايّل مجال الّتوسعة املطلوب مجال البّث قبل الّتوسعة اإلذاعة ع/ر

تونس الكرى ومناطق 

الوطن القبيّل
تونس الكرى مناطق الوطن القبل راديو ماد 1

كامل تراب الجمهوريّة تغطية وطنيّة عى مراحل
مناطق تونس الكرى 

ومناطق والية صفاقس
اكسراس آف.آم. 2

كامل تراب الجمهوريّة

مختلف مناطق الجمهوريّة 

عى مراحل

)الّشامل الغريّب والوسط 

الغريّب  والجنوب الغريّب 

والجنوب الرّشقّي(

تونس الكرى ابتسامة آف. آم. 3

مناطق واليات سوسة 

واملنستري واملهديّة 

والقريوان وتونس الكرى 

وصفاقس وزغوان

جهة تونس الكرى، جهة 

صفاقس، جهة زغوان 

والطّريق الرابطة بني سوسة 

وتونس

مناطق واليات سوسة 

واملنستري  واملهديّة 

والقريوان

جوهرة آف. آم. 4
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سوسة واملنستري واملهديّة

تونس الكرى - مڨرين،  

صفاقس - الغرابة، زرمدين - 

عمرية حاتم، كاف الرّند.

والية سوسة نجمة آف. آم. 5

ج. متابعة ملّفات القنوات التلفزية واإلذاعة الخاصة 

ــّث رغــم انقضــاء  ــة التــي تحّصلــت عــى اإلجــازة ومل تنطلــق يف الب ــات اإلذاعــات الخاّص ــة ملّف تابعــت الهيئ

ــة آف آم«، ــيفاكس آف. آم.«  و»حّريّ ــة »س ــن إذاع ــة، وهــي كل م ــال القانونيّ اآلج

وفيــام يتعلــق بإذاعــة »ســيفاكس آف. آم.« فقــد تحصلــت عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيّــة خاّصــة 

ــا  ــّث حســب م ــق يف الب ــا مل تنطل ــة 2015، إاّل أنّه ــخ 31 جويلي ــة بتاري ــع الهيئ ــة املمضــاة م مبوجــب االتّفاقيّ

ــة  ــاة إذاعيّ ــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قن ــرّشوط املتعلّ ــه الفصــل 17 مــن كــرّاس ال يقتضي

خاّصــة الــذي يؤكــّد عــى أنــه »يلتــزم الحاصــل عــى اإلجــازة بتكيــز اإلذاعــة وبدايــة البــّث خــالل ســنة عــى 

أقــى تقديــر مــن تاريــخ إمضــاء االتّفاقّيــة ويف حــال تجــاوز املــّدة يقــع الّنظــر يف إمكانّيــة الّتمديــد أو ســحب 

اإلجــازة. وال تتجــاوز مــّدة الّتمديــد ســنة ثانيــة«. 

ــويّن بتوضيــح أســباب تعــّذر االنطــاق يف  ــل القان ــة هــذه اإلذاعــة وطالبــت املمثّ وقــد تابعــت الهيئــة وضعيّ

البــّث خــال األجــل املحــّدد وفقــا للفصــل الّســالف ذكــره. وقــد أشــار يف أكــر مــن مناســبة إىل أّن الّصعوبــات 

ــز  ــت تركي ــي عطّل ــة الت ــّث عــاوة عــى بعــض اإلشــكاالت القانونيّ ــرّشوع يف الب ــي أعاقــت ال ــة هــي الت املاليّ

اإلذاعــة.

ــة  ــة املمضــاة مــع الهيئ ــي تحّصلــت عــى إجــازة مبوجــب االتّفاقيّ ــة آف. آم.« الت أمــا بالنســبة إلذاعــة »حّريّ

بتاريــخ 31 جويليــة 2015، فلــم تنطلــق أيضــا يف البــّث حســب مــا يقتضيــه الفصــل 17 مــن كــرّاس الــرّشوط 

ــة خاّصــة.  ــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيّ املتعلّ

وخــال ســنة 2016 تــّم تغيــري املمثّــل القانــويّن لإلذاعــة، حيــث وردت عــى الهيئــة مراســلة بتاريــخ 18 مــاي 

2016 تفيــد باســتقالة الّســيّد الباجــي صانصــة مــن مهاّمــه باعتبــاره وكيــا للرّشكــة املســتِغلّة لإلذعــة، وتكليــف 

الّســيّد شــكري الحيــدري مبهّمــة التمثيــل القانــوين لهــا،

إاّل أنـّـه ورغــم انقضــاء األجــل القانــويّن املحــّدد بســنة، مل تنطلــق اإلذاعــة يف البــّث. وقــد بــّرر القامئــون عليهــا 

ذلــك بعــدم توفّــر املــوارد املاليّــة لتكيزهــا والــرّشوع يف البــّث.

وقد واصلت الهيئة متابعة الوضعيتني ومرافقة القامئني عليهام ومراعاة الصعوبات التي تعتضهام.

مــن جهــة أخــرى، انكبّــت الهيئــة عــى متابعــة بعــض امللّفــات التــي تتضّمــن إشــكاالت عــى صعيــد التّســيري 

أو التّمويــل أو التّــرّف عــى غــرار:
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• إذاعة كلمة 

ــة« إىل الســيد  ــو كلم ــة خاصــة تحــت تســمية »رادي ــاة إذاعي ــة إجــازة إحــداث واســتغال قن أســندت الهيئ

ــوزارة األوىل بتاريــخ 17 أوت 2011 وتقتــي  ــة مــن ال عمــر املســتريي بصفتــه املتحّصــل عــى موافقــة مبدئيّ

أحــكام الفصــل 5 مــن كــرّاس الــرّشوط املتعلـّـق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيّــة خاّصــة 

امتاكــه ملســاهمة ال تقــّل عــن 34 باملائــة يف رأس مــال الرّشكــة التــي يتــم يف إطارهــا اســتغال اإلجــازة، وكان 

قبــول ملــف التســوية مرشوطــا بجملــة مــن النقــاط مــن بينهــا ].... العــودة إىل ملــف القنــاة ....[

وأمــام تــأزّم الوضــع داخــل اإلذاعــة والغمــوض الــذي شــاب عمليّــة تســيريها وتويلهــا والّشــبهات التــي تعلّقــت 

مبلكيّتهــا وعــدم الوضــوح بخصــوص اســتقاليّتها، انطلقــت الهيئــة يف متابعــة املوضــوع والتّحــّري قصــد معاينــة 

وضعيّتهــا واتّخــاذ اإلجــراءات الضوريـّـة يف شــأنها. فقــام أعضــاء مجلــس الهيئــة بزيــارة ميدانيّــة ملقــّر اإلذاعــة 

ــيّد  ــويّن الّس ــّم إجــراء جلســات اســتامع شــملت صاحــب اإلجــازة وممثّلهــا القان بتاريــخ 3 أوت 2016، كــام ت

عمــر املســتريي )جلســة اســتامع بتاريــخ 14 أكتوبــر 2016(، والّســيّد لطفــي الطّريفــي، رئيــس التّحرير، والّســيد 

باديــس الّســايف بصفتــه املمثـّـل القانــويّن الجديــد لإلذاعــة )جلســة اســتامع بتاريــخ 29 أوت 2016(. فضــا عــى 

جلســات اســتامع مــع عــدد مــن الصحافيــني العاملــني باإلذاعــة ومديــر التحريــر الســابق وائــل التوكابــري.

وقــد تبــنّي للهيئــة يف جلســة االســتامع األوىل بتاريــخ 14 أكتوبــر 2016 أّن الســيد عمــر املســتريي قــام بتاريــخ 

ــاج« املســتغلة  ــة لإلنت ــة »كلم ــال رشك ــع حصصــه يف رأس م ــع لجمي ــد بي ــد وع ــرام عق 08 ســبتمر 2014 بإب

ــة »آف. ــدة رشك ــك لفائ ــال وذل ــن رأس امل ــدرة بــــ %34 م ــة« و املق ــو كلم ــة »رادي ــة الخاص ــاة اإلذاعي للقن

ــرود« آم.ب

وثبــت مــن خــال تحّريــات الهيئــة أّن هنــاك وعــدا بالبيــع حصــل مــن خالــه الســيد عمــر املســتريي عــى 

مســتحقاته املاليــة لقــاء مــا ذكــر وتبــني أنــه تخــى عمليــا عــن إدارة اإلذاعــة كــام تبــنّي أّن خــاص صحفيّــي و 

موظّفــي إذاعــة »كلمــة« كان يتــّم نقــدا وهــو مــا يضفــي الكثــري مــن الشــبهات حــول مصــادر تويــل اإلذاعــة 

وحــول أســباب توّخــي تلــك الطريقــة يف خــاص األجــور خاّصــة أّن املمثـّـل القانــويّن للقنــاة مل يســتجب لطلــب 

ــة للرّشكــة وفقــا  ــة واملاليّ ــة القانونيّ ــة بالوضعيّ ــة املتعلــق مبّدهــا مبصــادر التمويــل واملعلومــات املتعلّق الهيئ

ــاة انتقلــت  ــة القن ــأّن ملكيّ ــني ب ملقتضيــات الفصــل 47 مــن كــرّاس الــرشوط. وقــد تواتــرت إفــادات الصحافيّ

فعليّــا إىل الســيد ســليم الّرياحــي رئيــس حــزب االتّحــاد الوطنــّي الحــّر وبــأن باديــس الّســايف الــذي كان يتــوىّل 

وكالــة الرشكــة كان مجــرّد واجهــة.

ــر 2016 قــرارا بإيقــاف إجــراءات التســوية املتعلقــة بالحصــول عــى  ــة بتاريــخ 26 أكتوب وقــد أصــدرت الهيئ

اإلجــازة    و بإمضــاء االتّفاقيــة، و اإلذن للّديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزّي بالتوقّــف عــن إســداء 

خدمــات اإلرســال إلذاعــة »راديــو كلمــة« عــى اعتبــار أّن عقــد الوعــد بالبيــع مل يتضّمــن أجــا محــّددا وأفــرز 

واقعــا مغايــرا للحالــة التــي عــى أساســها وقــع اقــرار مبــدأ التّســوية، فضــا عــى ترسيــح الصحافيّــني والعاملــني 
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باإلذاعــة وإيقــاف البــّث واالقتصــار عــى بــث قامئــة أغــاٍن )playlist( وهــو مــا يتنــاف مــع الّنصــوص القانونيّــة 

والتتيبيّــة الجــاري بهــا العمــل.

صورة من اجتاع مجلس الهيئة مبمّثلني عن راديو كلمة

• شبكة تونس اإلخباريّة »يت.آن.آن«

ــة  ــاة تلفزي ــة تحّصلــت عــى إجــازة إحــداث قن ــة إخباريّ ــاة تلفزيّ ــة )TNN( هــي قن شــبكة تونــس اإلخباريّ

ــادر يف 29 ســبتمر 2014.  ــة الّص ــرار الهيئ ــى ق خاصــة واســتغالها مبقت

ــرّي يف  ــمعّي والب ــا داخــل املشــهد الّس ــا تنّوع ــذ انطاقته ــي أضفــت من ــاة الت ــة هــذه القن ورغــم خصوصيّ

تونــس باعتبارهــا األوىل مــن نوعهــا كقنــاة متخّصصــة تُقــّدم مــادة إخباريــة تُعنــى أساســا بالّشــأن املحــّل، وقــد 

تيّــز أداؤهــا يف الفــتة األوىل بالجــودة غــري أنــه رسعــان مــا طــرأت عليــه شــبهات عاقــة باســتقاليتها وشــفافية 

تســيريها، وهــو مــا اســتوجب القيــام بجملــة مــن اإلجــراءات مــن بينهــا: 

• دعــوة مجلــس الهيئــة بتاريــخ 19 أفريــل 2016 للّســيّد فتحــي الجــّوادي املمثّــل القانــويّن لقنــاة شــبكة 

ــاة  ــادا« بخصــوص قن ــع »انكيف ــر موق ــا ورد يف تقري ــاء خصوصــا حــول م ــة وتحــور اللّق ــس اإلخباري تون

شــبكة تونــس اإلخباريــة واملســاهمني يف الرشكــة املســتِغلّة لهــا، وتطــرّق الّنقــاش إىل الشــبهات التــي ذكرهــا 

ــة للقنــاة عــاوة عــى الشــبهات املتعلقــة بارتباطهــا بحــزب ســيايس. التقريــر بخصــوص مصــادر املــوارد املاليّ

• زيــارة مقــّر قنــاة شــبكة تونــس اإلخباريــة TNN يف إطــار الّزيــارات امليدانيّــة التــي أّداهــا أعضــاء مجلــس 

ــاع عــن  ــة قصــد االطّ ــة الّســمعيّة والبريّ الهيئــة يومــي 03 و04 أوت 2016 لبعــض املؤّسســات اإلعاميّ

كثــب عــى ظــروف عمــل الّصحافيّــني والتّقنيّــني ومعاينــة مــدى احــتام هــذه املؤّسســات لكــرّاس الــرّشوط 

واتّفاقيّــات اإلجــازة املرَمــة مــع الهيئــة.



41

ــل القانــوين لقنــاة »يت. آن. آن.« ملتابعــة ظــروف  • اجتمــع مجلــس الهيئــة، االثنــني 29 أوت 2016، باملمثّ

ــة اإلجــازة. ــه عــى االلتــزام بكرّاســات الــرّشوط واتّفاقيّ العمــل يف القنــاة وحثّ

ــم  ــة لتقدي ــس اإلخباريّ ــاة شــبكة تون ــة مــن قن ــني وعمل ــخ 1 ســبتمر 2016 اســتقبال صحافيّ ــّم بتاري • ت

ــاة. ــة داخــل القن شــهادتهم بخصــوص األوضــاع املتأزّم

لقاء مجلس الهيئة مع املمّثل القانويّن لقناة »يت. آن. آن.«

• قناة »فرست يت. يف.«

قنــاة »فرســت يت. يف.« هــي قنــاة تلفزيـّـة خاّصــة تحّصلــت عــى اإلجــازة مبقتــى قــرار الهيئــة الّصــادر بتاريــخ 

29 ســبتمر 2014 . وكانــت تُعــرف بقنــاة تونــس العامليّــة )TWT(. وكانــت قــد انطلقــت يف البــّث. غــري أنّهــا 

ــة اإلجــازة خاّصــة يف عاقــة  ــة أثّــرت عــى التزامهــا بأحــكام كرّاســات الــرّشوط واتّفاقيّ ــات ماليّ القــت صعوب

بالرمجــة.

ــخ 22 جانفــي  ــيّد قيــس املــروك بتاري ــويّن الّس ــا القان ــة مبمثّله ــاة، اجتمــع مجلــس الهيئ ــّف القن وملتابعــة مل

ــة  ــاة وخصوصــا الجوانــب املاليّ ــة القن ــه بخصــوص اإلشــكاليّات القامئــة التــي تهــّم وضعيّ 2016 لاســتامع إلي

الّصعبــة التــي تــّر بهــا.

كــام تــّم التّطــرّق إىل موضــوع الّصحافيَّــنْي ســفيان الّشــورايب ونذيــر القطــاري التّابعــني للقنــاة واللّذيــن اختفيــا 

يف القطــر اللّيبــّي يف ظــروف غامضــة، وطبيعــة املهمــة التــي كلّفــا بهــا. وطلــب مجلــس الهيئــة إطاعــه عــى 

امللــّف الخــاّص بهــا. 
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صور لقاء مجلس الهيئة مع املمّثل القانويّن لقناة »فريست يت. يف.«

• إذاعة »أوازيس آف. آم.«

يف نفــس ســياق متابعــة وضعيّــات املؤّسســات اإلعاميّــة التــي تــّر بصعوبــات اجتمــع مجلــس الهيئــة بالّســيّد 

مرزوقــي بوطيّــب املمثّــل القانــويّن إلذاعــة »أوازيــس آف. آم.« بتاريــخ 14 نوفمــر2016، وقــد تطــرّق الّســيّد 

مرزوقــي بوطيّــب إىل جملــة مــن الّصعوبــات التــي تعيشــها اإلذاعــة، عــى مســتوى التّســيري والتـّـرّف اإلدارّي 

واملــايّل وتدّخــل اإلدارة يف املضامــني اإلعاميّــة إضافــة إىل جملــة مــن الّصعوبــات املاليّــة، عــاوة عــى الخــاف 

الحاصــل بينــه وبــني الّســيّد الحّجــاج بــن يوســف. وقــد اقــتح مجلــس الهيئــة يف هــذا الّصــدد عقــد لقــاء بــني 

ــاق بــني الطّرفــني يُنهــي  ــك إليجــاد اتّف ــن يوســف وذل ــاج ب ــيّد الحّج ــب ورشيكــه الّس ــيّد مرزوقــي بوطيّ الّس

األزمــة التــي تــّر بهــا اإلذاعــة.

• إذاعة الّشعانبي

تولــت الهيئــة دعــوة  الّســيّد مختــار التّليــل املمثـّـل القانــويّن إلذاعــة الّشــعانبي آف. آم. مــن ِقبــل الهيئــة العليــا 

ــّدة  ــل لع ــار التّلي ــيّد مخت ــار الّس ــث أث ــخ 30 نوفمــر 2016 حي ــرّي بتاري ــمعّي والب ــال الّس املســتقلّة لاتّص

إشــكاالت تعــتض اإلذاعــة وتهــّدد اســتمرارها يف البــّث، وأهّمهــا الصعوبــات املاليــة. وقــد أقــّر املمثـّـل القانــويّن 

ــك  ــول لذل ــه املتكــّررة إليجــاد حل ــة العجــز عــن تســديد املصاريــف األساســيّة للمؤّسســة رغــم محاوالت بحال

الوضــع وتعهــد مبحاولــة إيجــاد حلــول لتجــاوز هــذه العجــز املــايل الــذي تعــاين منــه اإلذاعــة

• قناة نسمة

ــة ذات  ــت« )رشك ــمة برودكاس ــة »نس ــا رشك ــي تُديره ــة الت ــة الخاّص ــاة التّلفزيّ ــة القن ــة وضعيّ ــت الهيئ تابع

ــرش  ــّدة ع ــارس 2009 مل ــخ 12 م ــيّة بتاري ــة التّونس ــع الّدول ــة م ــة ُمرَم ــى اتّفاقيّ ــدودة( مبقت ــؤوليّة مح مس

ــنوات. س
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ويف إطــار تفعيــل مقتضيــات الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 الــذي ينــّص عــى أنـّـه: »يتعــنّي 

عــى منشــآت االتّصــال الّســمعّي والبــرّي املرّخــص لهــا ســابقا تســوية وضعّيتهــا وفقــا ألحــكام هــذا املرســوم 

ــة خــال ســنتي 2014 و2015  ــة قــد طالبــت الهيئ يف أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ صــدوره«، كانــت الهيئ

ــق بالّشــكل  ــا تقّدمــت مبطلــب تســوية منقــوص خصوصــا فيــام يتعلّ ــاة نســمة بتســوية وضعيّتهــا إاّل أنّه قن

القانــويّن للرّشكــة.

وخــال ســنة 2016، واصلــت الهيئــة متابعــة املوضــوع وقــد وّجهــت مراســلتني إىل قنــاة نســمة األوىل بتاريــخ 

10 فيفــري والثّانيــة بتاريــخ 08 مــارس ملطالبتهــا باســتكامل ملــّف التّســوية ومطالبتهــا مبــد الهيئــة بالقامئــات 

املاليــة ومرابيــح االرســاليات القصــرية لكــن مل تتلــّق أّي جــواب يف الغــرض.

ــمة  ــاة نس ــى قن ــة ع ــة ماليّ ــليط خطيّ ــي بتس ــرارا يق ــة ق ــس الهيئ ــذ مجل ــر 2016 اتّخ ــخ 26 أكتوب وبتاري

ــن املرســوم  ــا ألحــكام الفصــل 37 م ــار وفق ــف دين ــويّن قدرهــا عــرشون أل ــا القان ــة يف شــخص ممثّله التّلفزيّ

ــق  ــن الوثائ ــا م ــة تكينه ــب الهيئ ــؤّرخ يف 2 نوفمــر 2011 لرفضــه االســتجابة لطل ــدد 116 لســنة 2011 امل ع

واملراســات املتعلّقــة بتســوية ملــّف القنــاة بخصــوص اســتغال قنــاة تلفزيـّـة خاّصــة طبقــا ملقتضيــات كــرّاس 

ــة. ــة خاّص ــاة تلفزيّ ــق بإجــازة اســتغال قن ــرّشوط املتعلّ ال

ــل  ــه الــذي تعلّ ــاة بطلــب من ــويّن للقن ــل القان ــّم بتاريــخ 15 نوفمــر 2016، عقــد جلســة اســتامع اىل املمثّ وت

بعــدم امكانيّــة تغيــري صبغــة الرّشكــة لوجــود صعوبــات ماليّــة حالــت دون إمكانيّــة مبــارشة إجــراءات تغيــري 

صبغتهــا مــن رشكــة ذات مســؤوليّة محــدودة إىل رشكــة خفيّــة االســم وفــق مــا يقتضيــه كــرّاس الــرّشوط املتعلّق 

بإحــداث واســتغال قنــاة تلفزيـّـة خاّصــة متمســكا بنفــس الدفــع بخصــوص عــدم مــد الهيئــة بالقامئــات املاليــة 

لرشكــة »نســمة برودكاســت«.

ــه باســتكامل  ــّددا ومطالبت ــاة مج ــويّن للقن ــل القان ــلة املمثّ ــة مبراس ــت الهيئ ــخ 08 ديســمر 2016، قام وبتاري

ــرض. ــة ســنة 2016 أّي جــواب يف الغ ــة إىل نهاي ــّق الهيئ ــن مل تتل ــوية، لك إجــراءات التّس

• قناة حّنبعل

واصلــت الهيئــة متابعــة وضعيّــة قنــاة حّنبعــل التّلفزيــة املســتَغلّة مــن ِقبــل رشكــة »تونيميديــا«. وقــد طالبتهــا 

ــن  ــات أحــكام الفصــل 50 م ــا ملقتضي ــة وفق ــة الرّشك ــري صبغ ــا وتغي ــابقة بتســوية وضعيّته ــنوات الّس يف الّس

ــازة  ــى إج ــول ع ــق بالحص ــرّشوط املتعلّ ــرّاس ال ــن ك ــل 4 م ــكام الفص ــنة 2011، وأح ــدد 116 لس ــوم ع املرس

ــة خاّصــة. ــاة تلفزيّ إحــداث واســتغال قن

وخــال ســنة 2016، طالــب مجلــس الهيئــة املمثـّـل القانــويّن للقنــاة مبــّده مبــا يفيــد إتــام اإلجــراءات القانونيّــة 
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ــة القنــاة وفــق كــرّاس  ــة الســتكامل ملــّف تســوية وضعيّ الّازمــة لتغيــري صبغــة الرّشكــة، وبالوثائــق الّضوريّ

الــرّشوط بواســطة املراســات املؤرّخــة عــى التّــوايل يف 10 أكتوبــر 2016 و20 ديســمر 2016.

وقــد تعّهــد املمثّــل القانــويّن للقنــاة بإتــام إجــراءات التّســوية يف أقــرب اآلجــال مبوجــب املراســات الــواردة 

عــى الهيئــة كــام يــل:

- بتاريخ 31 أكتوبر 2016 وعد بتوفري الوثائق املطلوبة لتسوية وضعيّة القناة يف أقرب اآلجال.

- بتاريــخ 29 ديســمر 2016 أعلــم الهيئــة بــأّن الجلســة العاّمــة الخارقــة للعــادة ســتنعقد يــوم 20 جانفــي 

2017 إلقــرار التّغيــري الّنهــايئ لشــكل الرّشكــة بعــد اســتيفاء كامــل الــرشوط الّازمــة لذلــك.

د. اإلعالم الجهوّي الخاّص

إّن توســيع بعــض القنــوات اإلذاعيّــة الخاّصــة ملجــال بثّهــا أحــدث تغيــريا يف املشــهد الّســمعّي والبــرّي الخــاّص 

ودعــم روح املنافســة داخــل القطــاع. وهومــا ميثـّـل اقتصاديـّـا مــؤرّشا عــى أّن بعــض القنــوات اإلذاعيّــة نجحــت 

ال فقــط يف الحفــاظ عــى اســتمراريّتها بــل أيضــا يف تطويــر مشــاريعها وتوســيعها. غــري أّن هــذا ال ينفــي حقيقــة 

الّصعوبــات التــي تواجههــا بعــُض اإلذاعــات خصوصــا منهــا اإلذاعــات الجهويـّـة. وهــذا مــا جعــل الهيئــة تســعى 

إليجــاد الحلــول وتذليــل الّصعوبــات التــي تُواجــه إعامــا يضطلــع بوظيفــة اجتامعيّــة وثقافيّــة ولــه دور أســايّس 

وفاعــل عــى املســتويني الجهــوّي والوطنــّي. بالتّنســيق مــع مختلــف األطــراف املتدّخلــة مــن قبيــل املؤّسســات 

املختّصــة والهيــاكل املهنيّة.

وقــد ســعيا منهــا إليجــاد الحلــول املامئــة وتذليــل تلــك الصعوبــات، نظّمــت الهيئــة، خال ســنة 2016، سلســلة 

مــن اللّقــاءات مــع املؤّسســات والهيــاكل املعنيّــة اهتّمــت حريـّـا أو يف جــزء منهــا مبلــّف اإلذاعــات الجهويـّـة 

مبــا يف ذلــك املســائل املتعلّقــة مبعاليــم البــّث واإلرســال والّديــون املتخلّــدة بذمتهــا لفائــدة الديــوان الوطنــي 

لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي وعمليّــات القرصنــة. ومــن هــذه اللّقــاءات: 

• لقــاء بتاريــخ 22 جانفــي 2016، مــع ممثّلــني عــن الغرفــة الّنقابيّــة الوطنيّــة لإلذاعــات الخاّصــة وممثّلــني 

عــن الّديــوان الوطنــّي لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزّي. وقــد تحــور حــول اإلشــكاالت املتعلّقــة بالبــّث وذات 

الّصلــة تحديــدا بصعوبــات تســديد اإلرســال والبــث. وتــّم خــال هــذا اللّقــاء االتّفــاق عــى إعــداد مقــتح 

لحــل عمــّل لتلــك الوضعيــات بالتّشــاور مــع مختلــف األطــراف املتدّخلــة يف هــذا املوضــوع لعرضــه عــى 

الّســلط املعنيّــة.
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صور من لقاء مجلس الهيئة مع ممّثلني عن الغرفة الّنقابّية الوطنّية لإلذاعات الخاّصة وممّثلني عن الّديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعّي والّتلفزّي

• لقــاء بتاريــخ 29 جانفــي 2016 مــع ممثّلــني عــن الّديــوان الوطنــّي لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزّي يف إطــار 

محاولــة تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه اإلذاعــات الجهويـّـة الخاصــة يف عاقــة بخــاص معاليــم االرســال.

• لقــاء بتاريــخ 24 جــوان 2016 مــع ممثّلــني عــن الّديــوان الوطنــّي لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزّي وممثّلــني 

عــن الوكالــة الوطنيّــة للــّتّددات تنــاول يف جــزء منــه مســألة اإلعــام الجهــوّي الخــاّص، والصعوبــات املاليــة 

التــي يواجههــا ومطالــب توســيع البــّث وملــّف الــّتّددات.

ــة لإلذاعــات الخاّصــة  ــة الّنقابيّ ــة، بصفتــه رئيــس الغرفــة الوطنيّ ــد كــامل ربّان ــيّد محّم • جلســة مــع الّس

ــث.. ــم اإلرســال والب ــة مبعالي ــة يف عاق ــة 2016 بخصــوص دعــم اإلذاعــات الجهويّ ــخ 1 جويلي بتاري

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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القسم الثالث: اإلعالم الجمعّيايّت 

ــمعّي  ــال الّس ــة االتّص ــق بحّريّ ــر 2011 واملتعلّ ــمؤّرخ يف 2 نوفم ــنة 2011 الـ ــدد 116 لس ــوم ع ــرّف املرس يع

والبــرّي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي املنشــآت الّســمعيّة والبريّــة 

الجمعيّاتيّــة يف فصلــه الثّــاين كاآليت:

املنشــآت التــي متلكهــا أو تســرّيها منظـّـات أو جمعّيــات ال تكتــي صبغــة ربحّيــة والتــي تعمــل عــى أســس 

غــري ربحّيــة وتبــّث برامــج تّتجــه إىل فئــات معّينــة وتعــّر عــن مشــاغلها وحاجياتهــا الخصوصّيــة وفــق امليــزات 

املحــّددة بالّترشيــع الجــاري بــه العمــل.

أ . مشهد اإلذاعات الجمعّياتّية 

ــة موزّعــة عــى  أســندت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري إجــازات 10 إذاعــات جمعيّاتيّ

 »campus ــة انطلقــت 9 إذاعــات منهــا يف البــّث. غــري أن إذاعــة »كومبيــس مناطــق مختلفــة مــن الجمهوريّ

ــة الفرنســيّة. ومل  ــة باللّغ ــون ناطق ــس وتك ــة تون ــن والي ــة رّواد م ــا منطق ــتض أن يشــمل بثّه ــن املف ــي م الت

ــق بإحــداث واســتغال  تنطلــق يف البــّث رغــم انقضــاء اآلجــال عــى النحــو املحــّدد يف كــرّاس الــرّشوط املتعلّ

قنــاة إذاعيّــة جمعيّاتيّــة إذ ينــص الفصــل 15 عــى أن الجمعيــة الحاصلــة عــى اإلجــازة »تلتــزم بتكيــز القنــاة 

اإلذاعيــة الجمعياتيــة وبدايــة البــث خــال ســنة عــى أقــى تقديــر مــن تاريــخ امضــاء االتفاقيــة ويف حــال 

تجــاوز املــدة يقــع النظــر يف إمكانيــة التمديــد أو ســحب اإلجــازة«. ومبــا أن هــذه اإلذاعــة قــد تحّصلــت عــى 

اإلجــازة يف 11 ديســمر 2014 مبقتــى القــرار الّصــادر عــن الهيئــة بتاريــخ 2 ســبتمر  وبعــد انقظــاء اآلجــال 

ــم  ــة يف مناســبتني وت ــب إىل الهيئ ــة »القــرص األحمــر« بطل ــوين لجمعي ــل القان ــدم املمث يف ديســمر 2015 تق

التمديــد لــه بســنة إضافيــة 2014.

القنوات اإلذاعّية الجمعّياتّية الحاصلة عى اإلجازة – ديسمر 2016
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تاريخ بداية البّث عى 

اآلف. آم.
تاريخ الحصول عى اإلجازة مجال البّث مركز  البّث القناة

14 فيفري 2011 2 سبتمر 2014
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس راديو6

مارس 2012 2 سبتمر 2014 مناطق والية ڨفصة مدينة ڨفصة
إذاعة صوت 

املناجم

13 نوفمر 2013 2 سبتمر 2014 مناطق والية ڨبل مدينة ڨبل راديو نفزاوة

21 أوت 2015 2 سبتمر 2014 مناطق والية الڨرين مدينة الڨرين الڨرصين آف. آم.

9 جانفي 2013 2 سبتمر 2014
منطقة رڨاب من والية 

سيدي بوزيد
مدينة رڨاب

راديو رڨاب 

الثورة

9 ديسمر 2013 2 سبتمر 2014 مناطق والية توزر مدينة توزر إذاعة الجريد

3 ديسمر 2015 2 سبتمر 2014
مناطق واليات تونس 

الكرى
مدينة تونس إذاعة آمال

28 ماي 2016 1 سبتمر 2014 مناطق والية القريوان
مدينة حاجب 

العيون
دريم آف. آم.

28 جوان 2016 2 سبتمر 2014 مدينة الڨرين مدينة الڨرين هنا القرصين

مل تنطلق يف البّث 2 سبتمر 2014
منطقة رّواد من والية 

أريانة
مدينة رّواد راديو »كامبيس«

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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مراكز بث القنوات اإلذاعة الجمعّياتّية إىل حدود 31 ديسمر 2016

مركز بث

قبل

توزر

قفصة

القرين

سيدي بوزيد

القريوان

- إذاعة دريم 
أف. أم.

- إذاعة صوت 
املناجم

- إذاعة نفزاوة أف. أم.

- إذاعة الجريد أف. أم.

- إذاعة 
رقاب الثورة

- إذاعة هنا القرصين 
- إذاعة القرصين أف. أم.

- راديو كامبيس - راديو 6 - إذاعة أمال

صفاقس

تونس الكرى

الكاف

تطاوين

مدنني

قابس

املهدية

املستري

سوسة

سليانة

جندوبةباجة

بنزرت

زغوان

نابل

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016
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ب . برنامج دعم اإلذاعات الجمعّياتّية 

صورة من االجتاع األّول للجنة دعم اإلذاعات الجمعّياتّية

لقــد راهنــت الهيئــة عــى تجربــة اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة وآمنــت بأهّميـّـة دورهــا كإعــام قــرب. وعملــت عــى 

ــة التــي تواجههــا وضــامن الســتقاليّتها وحاميتهــا مــن كّل الّضغوطــات التــي ميكــن  ــات املالي ــل الصعوب تذلي

أن تَطالَهــا ومــن تأثــريات مراكــز املــال والّسياســة ولتشــجيعها ومســاندتها حتّــى تقــوم بالــّدور املهــّم املنــوط 

بُعهدتهــا والحفــاظ عــى اســتمراريتها، أطلقــت الهيئــة برنامجــا متكامــا لدعمهــا يتضّمــن بالخصــوص منــح 

ــة لهــذا الرنامــج تتكــّون مداخيلهــا مــن:  دعــم وبرامــج تكويــن. وقــد خّصصــت ميزانيّ

• 50 ألف دينار تخّصُصها الهيئة من ميزانيّتها سنويّا، 

• اِتّفاقيّات ِمنح من مؤّسسات ومنظاّمت وطنيّة أو أجنبيّة.

صورة من أحد اجتاعات اللّجنة املستقلّة إلسناد منح الّدعم بحضور رئيس اتّحاد اإلعالم الجمعّيايّت
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ــإلرشاف  ــٌة مســتقلّة ل ــة تشــّكلت لجن ــفافيّة واملصداقيّ ــة يف إطــار الّش ــح الّدعــم لإلذاعــات املعني وإلســناد من

عــى تنفيــذ برنامــج الّدعــم لفائــدة اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة. وقــد انعقــد االجتــامع األّول لهــذه اللّجنــة بتاريــخ 

ــني التّونســينّي والرّابطــة  ــة للّصحافيّ ــة الوطنيّ ــة والّنقاب ــن الهيئ ــن كّل م ــني ع ــل 2016 بحضــور ممثّل 21 أفري

ــة. وتــّم االتّفــاق عــى  التّونســيّة للّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والّنقابــة العاّمــة لإلعــام واإلذاعــات الجمعيّاتيّ

ــايل: أن تكــون تركيبــة اللّجنــة كالتّ

• رئيس اللّجنة: الّسيّد الّنوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي،

• ممثـّـل عــن مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي: الّســيّد هشــام الّســنويّس، وتــم 

تعويضــه بالســيدة راضيــة الســعيدي يف الســنة نفســها.

• ممثّل عن الّنقابة الوطنيّة للّصحافيّني التّونسيّني: الّسيّد كريم اللّطيفي،

• ممثـّـل عــن جمعيّــة مدنيّــة تُعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان والّشــفافيّة: الرّابطــة التّونســيّة للّدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان: الّســيّد محّمــد صالــح الخريجــي،

• ممثّل عن الّنقابة العاّمة لإلعام: الّسيّد محّمد الهادي طرشوين،

• ممثّل عن االتّحاد التّونيّس لإلعام الجمعيّايتّ: الّسيّد سام مليك،

• ممثّل عن الّنقابة التّونسيّة لإلذاعات الجمعيّاتيّة: الّسيّدة نزهة بن محّمد،

• باحث مختّص: الّسيّد سفيان عاّمر،

ــة  ــؤونها اإلداريّ ــا لش ــة ومتابع ــّررا للّجن ــي، مق ــا حاّج ــيّد رض ــة: الّس ــاز اإلدارّي للهيئ ــن الجه ــل ع • ممثّ

ــها. ــنة نفس ــناوي يف الس ــمة الخش ــيدة بس ــه بالس ــم تعويض ــد ت ــة وق واملاليّ

دور اللّجنة وطريقة عملها

• يتم إسناد منح الدعم يف إطار احتام الترشيع والتاتيب الجاري بها العمل.

• يتــم إســناد الدعــم انطاقــا مــن الرنامــج املقــّدم والّنشــاط الّســابق، وذلــك ملــا لــه مــن انعــكاس عــى 

عمــل اإلذاعــة يف املســتقبل،

• تقديم املعلومة الضافية للمهنيني حول عمل اللجنة

• التــزام الّشــفافيّة فيــام يتعلّــق بدراســة امللّفــات: اإلعــام عــن قامئــة امللفــات التــي تــم تلقيهــا وتقديــم 

نتائــج دراســة امللفــات مشــفوعة بالتعليــات 

وقــد تولــت الهيئــة ضبــط رشوط ومعايــري االنتفــاع مبختلــف الخدمــات التــي يوفرهــا برنامــج الدعــم وفقــا 

ملــا يــل:

ــؤّرخ يف 24  ــدد 88 لســنة 2011 امل ــة بأحــكام املرســوم ع ــة ملتزم ــة املســتغلة لإلذاع • أن تكــون الجمعي

ــات. ــم الجمعيّ ــق بتنظي ــبتمر 2011 واملتعلّ س

ــق بإســناد إجــازة إحــداث  ــرّشوط املتعلّ ــرّاس ال ــا العمــل وبك ــني الجــاري به ــة بالقوان • أن تكــون ملتزم
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ــيّس. ــّتاب التّون ــة عــى ال ــة جمعيّاتيّ واســتغال إذاع

• أن تكون اإلذاعة حاصلة عى اإلجازة وممضية عى االتّفاقيّة.

وقــد قامــت هــذه اللّجنــة، بــاإلرشاف عــى برنامــج الّدعــم الــذي خّصصتــه الهيئــة لفائــدة اإلذاعــات الجمعيّاتيّة 

بهــدف مســاعدتها عــى االضطــاع بدورهــا محلّيّــا ووطنيّا.

ويف إطــار متابعــة ُحســن ســري العمــل باإلذاعــات الجمعيّاتيّــة وتقــّدم أشــغالها نظّمــت الهيئــة زيــارات ميدانيّــة 

شــملت يف 28 أفريــل 2016 اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة بجهــة الڨريــن، وهــام إذاعتــا »ڨريــن آف. آم.« و»هنــا 

الڨريــن«، اللّتــان تحّصلتــا عــى إجــازة البــّث يف 11 ديســمر 2014. وُعقــد لقــاء مبســؤويل هاتــني اإلذاعتــني 

والعاملــني بهــام وجــرى االطـّـاع عــى الرمجــة واملضامــني واملخطّطــات واملشــاريع املســتقبليّة.

صورة من الّزيارة امليدانّية التي أّدتها الهيئة إلذاعة »الڨرصين آف. آم.«

- مسار عمل لجنة تقديم منح الّدعم لفائدة اإلذاعات الجمعّياتّية 

ــدة اإلذاعــات، انطلقــت  ــح الدعــم لفائ ــة أســناد من اســتنادا إىل مــا ورد مبحــض جلســة االجتــامع األول للجن

ــة ســنة 2016 وهــي كاآليت: ــم عــّدة اجتامعــات طيل ــة يف عقــد جلســاتها مــن خــال تنظي اللّجن

• انعقــد يــوم 12 مــاي 2016 اجتــامع حــول تصنيــف منــح الّدعــم وتبويبهــا حســب املوضــوع إىل منحــة 

التّأســيس، ومنحــة االســتغال، ومنحــة اإلنتــاج، ومنحــة تطويــر الجــودة ومنحــة التّكويــن.

ــح الّدعــم  ــري ورشوط إســناد من ــامع حــول اســتكامل الّنظــر يف معاي ــخ 26 أوت 2016 اجت ــد بتاري • انعق

ــا(. ــة برنامــج الّدعــم )ماليّ ــه اإلعــان عــن جاهزيّ ــّم خال ــد ت ــة، وق ــة الفّنيّ ــار أعضــاء اللّجن ورشوط اختي

• انعقــد بتاريــخ 19 أكتوبــر 2016 اجتــامع حــول مناقشــة أمُنــوذج اســتامرة املنــح وتحديــد مهــاّم اللّجنــة 

الفّنيّــة وقــد تــّم التّوّصــل إىل تكليــف اللّجنــة الفّنيّــة مبهّمــة فــرز العــروض وتقديــم تقريــر ألعضــاء لجنــة 
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الّدعــم مــع إمكانيّــة تغيــري أعضــاء اللّجنــة مــع كّل طلــب دعــم.

• انعقــد بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016 اجتــامع حــول االتّفــاق عــى تحديــد مفهــوم املنــح، وإعــادة الّنظــر يف 

أمُنــوذج منــح الّدعــم ومناقشــة تاريــخ تنزيــل البــاغ. وقــد تــّم خــال هــذا االجتــامع االســتغناء عــن منحــة 

ــة عــى اإلجــازة بعــد ســنة 2016،  ــاق عــى إســناد منحــة التّأســيس لإلذاعــات الحاصل االســتغال، واالتّف

ــة الســتامرة املنــح وفتــح بــاب الّتّشــحات بدايــة مــن يــوم 02 نوفمــر إىل  وإضافــة منحــة املــوارد البرشيّ

غايــة يــوم 22 نوفمــر 2016.

• انعقــد يــوم 19 ديســمر 2016 اجتــامع لإلعــان عــن أعضــاء اللّجنــة الفّنيّــة وعــن تقــّدم دراســة املطالــب 

املقّدمــة للحصــول عــى منحة.

ــة مــع  ــة إيجابيّ ــة مل تتفاعــل بطريق ــأّن وزارة املاليّ ــياق ب ــّد مــن التّذكــري اإلشــارة يف هــذا الّس هــذا وال ب

مطالــب الهيئــة قصــد يف عاقــة بدعــم اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة، فقــد اذ راســلت الهيئــة يف 20 جانفــي 2016 

املصالــَح الّديوانيّــة لــدى وزارة املاليّــة بُغيــة تيســري اإلجــراءات القانونيّــة لتمكــني اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة من 

الحصــول عــى معــّدات ســمعيّة وبريـّـة وَهبتْهــا إيّاهــا  تــم ارســالها يف شــكل هبــة مــن قبــل منظمــة »س. 

ــة لعــّدة أشــهر بســبب عــدم قــدرة هــذه  ــح الّديوانيّ ــة والتــي بِقيــت باملصال م. س. سوليشــن« الريطانيّ

اإلذاعــات الفتيّــة عــى تســديد املعاليــم الّديوانيّــة وعقــدت الهيئــة لقــاء مــع املصالــح املختصــة بالديوانــة 

التونســية لتفســري أهميــة هــذه الهبــة بالنســبة لإلذاعــات الجمعياتيــة.

كــام راســلت الهيئــة يف ذات الّســياق وزارة املاليّــة بتاريــخ 12 ديســمر 2016، طالبــت فيهــا بإعفــاء هــذه 

اإلذاعــات مــن املعاليــم الّديوانيّــة املوظّفــة عــى هــذه املَعــّدات ثــم تــم تذكريَهــا مبراســلة ثالثــة وجهــت 

بتاريــخ 30 ديســمر 2016.

ــذه  ــى ه ــة ع ــات الجمعيّاتيّ ــول اإلذاع ــل حص ــن أج ــة م ــا الهيئ ــت به ــي قام ــاوالت الت ــم كّل املح ورغ

املَعــّدات التــي مــن شــأنها أن تيــرّس عملهــا خصوصــا يف ظــّل الوضــع االقتصــادّي الصعــب الــذي تــّر بــه 

ــة التــي مل تتفاعــل مــع املوضــوع عــى  هــذه اإلذاعــات، فــإّن هــذه املســاعَي مل تجــد رّدا مــن وزارة املاليّ

ــة. ــح الّديوانيّ ــدى املصال ــّدات يف الحجــز ل ــت املَع ــه وبقي أهميت

د. مجال البّث ومقاربة اإلعالم املحيّلّ

تــّم بتاريــخ 28 أفريــل 2016 تنظيــم جلســة عمــل مبدينــة ســبيطلة مــع أعضــاء مــن االتّحــاد التّونــيّس لإلذاعات 

الجمعيّاتيّــة للتـّـداول حــول جملــة مــن املشــاغل واإلشــكاليّات التــي يواجههــا القطاع. 

ــى  ــة ع ــة حاصل ــي إذاع ــة وه ــم آف. آم.« الجمعيّاتيّ ــة »دري ــب إذاع ــرق إىل طل ــة التط ــار الجلس ــم يف إط ت

اإلجــازة يف ديســمر 2014 ومركــز بثّهــا مدينــة حاجــب العيــون مــن واليــة القــريوان التــي تســعى للبــّث عــى 

ــن  ــزّي م ــّي والتّلف ــال اإلذاع ــّي لإلرس ــوان الوطن ــره الّدي ــا يوفّ ــتغال م ــن خــال اس ــريوان م ــة الق ــل والي كام
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خدمــات لإلذاعــات التّجاريّــة ذات تكلفــة عاليــة بتعلــة أن اتفاقيــة اإلجــازة تخــول لهــا تغطيــة مناطــق واليــة 

القــريوان 

وأكّــد مجلــس الهيئــة أّن مركــز البــّث الفعــّل إلذاعــة »دريــم آف. آم.« يجــب أن يكــون انطاقــا مــن حاجــب 

ــة مــن  ــه مل يقــع مــد الهيئ ــارا إىل أن ــه إعــاَم قــرب، واعتب ــايتّ بصفت ــا بفلســفة اإلعــام الجمعيّ ــون اِلتزام العي

طبيعــة املــوارد التــي ســتمكنه مــن مجابهــة تكاليــف اإلرســال ومصادرهــا خاصــة وأن نســبة اإلشــهار يف اإلعــام 

الجمعيــايت غــري الربحــي ال تتجــاوز ثاثــة دقائــق يف الســتني دقيقــة وتبعــا لتشــبث الهيئــة مبوقفهــا لإلعتبــارات 

ــا  ــبتمر 2016 تاه ــخ 05 س ــة بتاري ــة احتجاجي ــم اف ام« وقف ــة »دري ــى إذاع ــون ع ــم القامئ ــورة نظ املذك

اجتــامع عقــده مجلــس الهيئــة ملناقشــة موضــوع اإلحتجــاج تــم فيــه التأكيــد عــى رضورة التــزام إذاعــة »دريــم 

اف ام« مبجــال البــث املنصــوص عليــه بإتفاقيــة اإلجــازة.
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نسخة من مراسلة الهيئة بخصوص »دريم آف. آم.«
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القسم الرابع: املنشآت اإلعالمية املصادرة

ــات  ــل الجه ــن قب ــارة م ــم أي غش ــع تقدي ــه ومل يق ــراوح مكان ــادرة ي ــة املص ــات اإلعامي ــف املؤسس ــل مل ظ

املعنيــة لحلحلــة وضعيتهــا التــي أثــرت عــى مــردود تلــك املؤسســات وعــى املنــاخ االجتامعــي داخلهــا، وقــد 

ــني:  ــني املصادرت ــّف اإلذاعت ــم مل ــضورة اإلرساع يف حس ــري ب ــى التّذك ــبات ع ــد املناس ــة يف عدي ــت الهيئ حرص

ــة. ــع الهيئ ــاور م ــفافية والتّش ــم«، يف إطــار الّش ــرآن الكري ــة للق ــة الزيتون »شــمس آف. آم.« و»إذاع

وعقــدت الهيئــة خــال ســنة 2016 عــّدة لقــاءات مــع رئاســة الحكومــة وكافـّـة األطــراف التــي لهــا عاقــة مبلــّف 

وســائل اإلعــام املصــاَدرة والتــي ال تــزال منــذ الثـّـورة تعيــش ضبابيّــة عــى املســتوى اإلدارّي والهيــكّل، 

وقــد تــّم خــال اللّقــاء الــذي جمــع مجلــس الهيئــة برئيــس الحكومــة الســيد الحبيــب الّصيــد يــوم 11 مــارس 

ــي  ــن خــال تبّن ــم« م ــرآن الكري ــة للق ــة الزيتون ــّف »إذاع ــى النظــر يف تســوية مل ــديّئ ع ــاق املب 2016 االتّف

املُقــتَح الــذي تقّدمــت بــه الهيئــة واملتمثـّـل يف ضّمهــا الحاقهــا مبؤّسســة اإلذاعــة التّونســيّة العموميّــة. غــري أن 

ذلــك التفاعــل مل يقــع ترجمتــه واقعيــا وظلــت األمــور عــى حالهــا.

وقــد أصــدرت الهيئــة بيانــا بتاريــخ 22 أفريــل 2016 عــّرت فيــه عــن رفضهــا لطريقــة تعاطــي الحكومــة مــع 

امللــّف وارجاءهــا الحســم فيــه إىل آجــال غــري معلومــة مشــددة عــى رضورة التفاعــل مــع مقتحاتهــا وترشيكهــا 

يف هــذا الخصــوص.

 



59

الباب األول : املشهد االعامي السمعي والبري - 2016



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 602016

ــة  ــم مبؤّسس ــرآن الكري ــة للق ــة الّزيتون ــق إذاع ــضورة أن تُلَح ــق ب ــابق واملتعلّ ــا الّس ــة مبوقفه ــرت الهيئ وذكّ

ــيّة. ــات الّسياس ــن التّجاذب ــا ع ــا به ــيّة نأي ــة التّونس اإلذاع

كــام أشــارت الهيئــُة إىل الغمــوض الــذي يشــوب مســألة التّفويــت يف إذاعــة »شــمس آف. آم.«، وشــّددت عــى 

رضورة ترشيــك جميــع األطــراف املعنيّــة، مبــن فيهــم العاملــون يف املؤّسســة، يف ســبيل إيجــاد الحلــول املامئــة.

صور من لقاء أعضاء من مجلس الهيئة مبمّثلني عن إذاعة الّزيتونة للقرآن الكريم

ــّواب الّشــعب للتّدخــل لرفــع االلتبــاس  ــان صــادر بتاريــخ 27 مــاي 2016 مجلــس ن كــام دعــت الهيئــة يف بي

املتعلـّـق مبلــّف املؤّسســات اإلعاميّــة املصــاَدرة، مؤكّــدة رفضهــا لطريقــة تعاطــي الحكومــة مــع ملــّف اإلذاعــة 

املصــاَدرة »شــمس آف. آم.« الــذي اتّســم بالغمــوض، مــاّم أّدى إىل حالــة االحتقــان وعــدم الثّقــة لــدى العاملــني 

فيهــا.

ــرّسع حفاظــا عــى  وشــّددت الهيئــة عــى رضورة أن يتّســم التّعاطــي مــع هــذا امللــّف بالّشــفافيّة وعــدم التّ

ــدت  ــة. كــام أكّ اســتقاليّة اإلذاعــة وموضوعيّتهــا والنــأي بهــا عــن األجنــدات الّسياســيّة باســم الّنجاعــة املاليّ

الهيئــُة عــى رضورة الترّسيــع يف تســوية الوضعيّــة االجتامعيّــة واملهنيّــة للعاملــني فيهــا درًءا لتداعياتهــا الّســلبيّة 

عــى أداء املؤّسســة.
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صورة من لقاء مجلس الهيئة بوفود ممّثلة عن الّنقابة الوطنّية للّصحافّيني الّتونسّيني والّنقابة العاّمة لإلعالم ومّمثلني عن إذاعة »شمس آف.آم.«

قامئة القنوات اإلذاعّية املصاَدرة

تاريخ االنطالق يف البث مجال البث مقرها اسم اإلذاعة

13 سبتمر 2007 *** كامل الّتاب التّونيّس تونس إذاعة الّزيتونة للقرآن الكريم

27 سبتمر 2010 ***
تونس الكرى والوطن القبّل وبنزرت وسوسة 

واملنستري  وصفاقس  والقريوان وڨفصة
تونس إذاعة »شمس آف. آم.«

القسم الخامس: القنوات التي تبث خارج إطار القانون

ــّم  ــد أه ــازة أح ــى إج ــا ع ــّث دون حصوله ــي تبُ ــوات الت ــّف القن ــل مل ــيّة، مثّ ــاب اإلرادة الّسياس ــّل غي يف ظ

اإلشــكاالت التــي اعتضــت الهيئــة منــذ إحداثهــا، حيــث رفضــت هــذه القنــوات االلتــزام بالقــرارات القاضيــة 

برفــض إســنادها اإلجــازة بســبب عــدم اســتجابة ملفاتهــا للــرّشوط املنصــوص عليهــا ضمــن كراســات الــرّشوط ، 

وواصلــت البــّث خــارج إطــار القانــون واســتعامل الــّتّددات الراديويــة دون وجــه والحــال أن هــذه الــتددات 

ــا يُســند للمنشــآت مبوجــب إجــازات ممنوحــة مــن الهيئــة، فضــا عــى اســتعاملها أجهــزة  تعــد ملــكا عموميّ

ارســال يتــم إدخالهــا للبــاد التونســية بطــرق غــري قانونيــة ودون الحصــول عــى التاخيــص الازمــة.

ويــرز هــذا امللــف ضعفــا مــن ناحيــة تعامــل بقيّــة مؤّسســات الّدولــة املعنيّــة مــع الهيئة، حيــث إّن اإلجــراءات 

الّســابقة املتّبَعــة مــن ِقبــل الهيئــة واملتمثّلــة أساســا يف تطبيــق مقتضيــات الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 

ــث واجهــت  ــي تســتعمل للب ــزات الت ــي حجــز التجهي ــي تقت ــؤّرخ يف 02 نوفمــر 2011 والت لســنة 2011 امل

صعوبــة يف تطبيقهــا نظــرا ملــا تتطلّبــه مــن تفاعــل بقيّــة املؤّسســات وعــى رأســها وزارة الّداخليّــة.
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ويف هــذا الّســياق نســتنج غيــاب اإلرادة الّسياســيّة يف تيســري مهّمــة الهيئــة وغيــاب التّفاعــل اإليجــايّب يف ســبيل 

ــوات جلهــا مدعــوم مــن أحــزاب سياســية ومــع ذلــك وقــد واصلــت  تطبيــق قراراتهــا، خاصــة وأن تلــك القن

الهيئــة تفعيــَل الّنصــوص القانونيّــة ملجابهــة تلــك الوضعيــات، فســلّطت بإتخــاذ قــرارات تقــي بتســليط خطايا 

ماليّــة عــى القنــوات املخالِفــة إلجبارهــا عــى التّوقـّـف عــن البــّث وااللتــزام بالّتاتيــب الجــاري بهــا العمــل.

جدول قرارات الهيئة ضّد بعض القنوات التي تبّث دون إجازة خالل سنة 2016

القرار املتخذ طبيعة املخالفة املؤسسة اإلعالمية

قرار مجلس الهيئة بتسليط خطيّة ماليّة 

قدرها 50 ألف دينار بتاريخ 05 أوت 

2016 طبقا للفصل 31 من املرسوم عدد 

116 املؤرخ يف 02 نوفمر 2011.

بّث بدون إجازة وتعّمد التّشويش عى 

اإلذاعة الجهويّة بصفاقس من خال 

استعامل مصنع »تريكومود« لعمود 

حديدّي تبنّي أنّه هوايّئ إرسال راديو 

وقد تأكّد للهيئة ذلك بعد االستئناس 

بتقريرالوكالة الوطنيّة للتّددات املؤرخ 

02 أوت 2016 وكذلك بعد معاينة 

املخالفة بواسطة عدل منّفذ تنفيذ 

بتاريخ 03 أوت 2016 

تريكومود )إذاعة نور(

قرار مجلس الهيئة بتسليط خطيّة ماليّة 

قدرها 50 ألف دينار بتاريخ 20 جوان 

2016 طبقا للفصل 31 من املرسوم عدد 

116 لسنة 2011.

مامرسة نشاطات بّث دون إجازة قناة الّزيتونة

قرار مجلس الهيئة بتسليط خطيّة ماليّة 

قدرها 50 ألف دينار بتاريخ 20 جوان  

2016 طبقا للفصل 31 من  املرسوم عدد 

2011 - 116

مامرسة نشاطات بّث دون إجازة إذاعة القرآن الكريم

قرار مجلس الهيئة بحجز التّجهيزات 

الخاّصة بالبّث التّابعة إلذاعة نور املركّزة 

عى مصنع تريكومود بتاريخ 11 نوفمر 

2016 وذلك بسبب البّث دون إجازة 

طبقا للفصل 31 من املرسوم عدد 116 

لسنة 2011.

مواصلة البّث دون إجازة رغم دعوة 

الهيئة لإلذاعة املعنيّة بالتّوقّف تلقائيّا 

عن البّث عن طريق سلسلة من 

املراسات واملعطيات.

اذاعة نور
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)SNG( القسم السادس: تنظيم قطاع توفري خدمة الّتجميع الّساتيّل لألخبار

يُعتــر قطــاع توفــري خدمــة التّجميــع الّســاتّل لألخبــار  يف تونــس مــن أهــّم امللّفــات القطاعــات التــي تعمــل 

الهيئــُة عــى تنظيمهــا خصوصــا بعــد أن كان ولفــتة طويلــة تحــت هيمنــة واحتــكار أطــراف بعينهــا إىل جانــب 

حالــة الفــوىض التــي اصبــح يتســم بهــا بعــد الثــورة.

ويف إطــار توّجــه الهيئــة نحــو تحريــر هــذا القطــاع والقطـْـع مــع اآلليّــات القدميــة، رشعــت يف العمــل عــى وضع 

نصــوص ترتيبيّــة خاّصــة بالحصــول عــى ترخيــص مؤقـّـت خــال الفــتات االنتخابيّــة أو األحــداث الكــرى. ثــّم 

أخضعــت هــذه الخدمــة لنظــام اإلجــازة بالّنســبة إىل االنتفــاع الّدائــم، ووضعــت املعايــري والــرّشوط إلســنادها. 

ــة أو  ــاك واســتغال محطّ ــا عــى إجــازة امت ــة التّونســيّة مــن الحصــول آليّ ــوات التّلفزيّ ــّم تكــني القن كــام ت

ــة  ــى املوافق ــول ع ــد الحص ــل بع ــا العم ــاري به ــب الج ــا للّتاتي ــار وفق ــّي لألخب ــاتّل رقم ــع س ــزة تجمي أجه

ــة للــّتّددات عــى أالّ يتــّم تأجــرُي هــذه األجهــزة للغــري.  ــة مــن الوكالــة الوطنيّ املبدئيّ

ــة  ــري خدم ــازة توف ــناد إج ــة بإس ــراءات الخاّص ــط اإلج ــرّاس رشوط  يضب ــارس 2016 ك ــُة يف م ــدرت الهيئ وأص

التّجميــع الّســاتل لألخبــار، وتــّم فتــح بــاب التّشــحات لقبــول مطالــب الحصــول عــى اإلجــازة مبقتــى البــاغ 

ــخ 21 جــوان 2016  ــادر بتاري الّص

وقــد وردت عــى الهيئــة عــدة مطالــب لانتفــاع بخدمــة التجميــع الســاتل لألخبــار بعــد نــرش البــاغ الصــادر 

بتاريــخ 21 جــوان 2016 عــى النحــو التــايل:

تاريخ تقديم امللف الشخص الطبيعي الرشكة ع/ر

اوت 2016 12 إبراهيم بو راس رشكة ب ب لإلنتاج والتوزيع 1

اوت 2016 4 ماهر عبد الرحامن رشكة أفرو ماد نيوز 2

جويلية 2016 26 الطاهر كريشة رشكة كاسات ميديا 3

جويلية 2016 15 إحسان شبشوب رشكة تونيزيا ميديا سات 4

اوت 2016 26 لطفي حجي  مكتب شبكة الجزيرة

اإلعامية بتونس

 5 

سبتمر 2016 8 مريم سايحي رشكة طوطال ميديا كاست 6
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تعديل املشهد اإلعالمّي

    الّسمعّي والبرصّي

الباب الثاين
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ــة  ــأّن مهّم ــا ب ــا منه ــّذايتّ إميان ــل ال ــة التّعدي ــة تجرب ــة الّســمعيّة والبريّ انتهجــت بعــض املؤّسســات اإلعاميّ

إصــاح القطــاع موكولــة باألســاس ألهــل املهنــة مــن الّصحافيّــني ورؤســاء التّحريــر، حيــث إّن فكــرة التّعديــل 

الــّذايتّ تعتمــد عــى تأطــري العمــل الّصحفــّي ليكــون متناغــام مــع املنظومــة القانونيّــة اإلطــار القانــوين املنظــم 

للقطــاع وأخاقيــات املهنــة الصحفيــة. ومــن الحــرّي يف هــذا اإلطــار ذكــر التنويــه بتجربــة إذاعــة »موزاييك آف. 

ــة املوفّــق اإلعامــّي الــذي يعمــل عــى قبــول شــكايات املســتمعني والتّفاعــل  آم.« التــي أُحدثــت صلبهــا خطّ

ــة تجاوزهــا  ــه إىــى اإلخــاالت التــي تســجل يف التّعاطــي اإلعامــّي مــع بعــض املواضيــع وكيفيّ معهــا والتنبي

وإصاحهــا، عــاوة عــى نــرشه تقريــرا شــهريّا للعمــوم يبــنّي تفاعــل املوفّــق اإلعامــّي مــع شــكايات املواطنــني 

واإلجــراءات املتّبعــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري قــد أكــدت عــى وجــوب تفعيــل 

ــى  ــرشوط ع ــات ال ــب كراس ــص صل ــت بالتنصي ــة وقام ــات اإلعامي ــب املؤسس ــذايت صل ــل ال ــات التعدي آلي

وجــوب إحــداث خطــة املوفــق اإلعامــي صلــب القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة، وقــد نظمــت يف هــذا اإلطــار 

يــوم 14 جويليــة 2016 مبقرهــا، جلســة عمــل حــول “املوفــق اإلعامــي” داخــل املؤسســات اإلعاميــة الســمعية 

ــني ومعهــد أريــش بروســت  ــني واالتصالي ــب الصحفي ــك بالتعــاون مــع املركــز اإلفريقــي لتدري ــة وذل والبري

األملــاين ومرصــد اإلعــام يف شــامل إفريقيــا والــرشق األوســط وبحضــور ممثلــني عــن قنــوات تلفزيــة وإذاعيــة.

 

إّن تجربــة التّعديــل الــّذايت عــى جّديّتهــا وأهميّتهــا تبقــى قــارصة عــى اإلحاطــة بــكل مشــاكل القطاع الّســمعّي 

والبــرّي مــاّم يجعــل دور الهيئــة التعديليّــة مهــام ورضوريا.

ع املشــهد اإلعامــّي الّســمعّي والبــرّي بأصنافــه املختلفــة، العموميّــة والخاّصــة والجمعيّاتيّــة،  وعليــه فــإن تنــوُّ

يســتدعي تعديــل القطــاع ضامنــا ملبــدأ حّريّــة التّعبــري الــذي يُعتــر مبــدأً دســتوريّا يجــب حاميتــه واحتامــه، 

وكذلــك األمــُر  بالّنســبة إىل تكريــس منظومــة حقــوق اإلنســان التــي تَُعــّد نتاجا مبــارشا  لثورة 17 ديســمر2010 

- 14 جانفــي 2011 حيــُث إّن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤّرخ يف 02 نوفمــر 2011 واملتعلّــق بحّريّــة 

االتّصــال الّســمعّي والبــرّي وبإحــداث هيئــٍة ُعليــا مســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي ينــّص يف الفصــل 15 

ــة  ــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون. كــام تدعــم حّريّ منــه عــى أّن الهيئــة تعمــل عــى دعــم الّدميقراطيّ

التّعبــري وتحميهــا. وقــد نــّص الفصــل 31 مــن دســتور 27 جانفــي 2014 عــى أّن حّريـّـة الــّرأي والفكــر والتّعبــري 

واإلعــام والّنــرش مضمونــة وال يجــوز مامرســُة رقابــة ُمســبَقة عــى هــذه الحّريـّـات.

الباب الثاين: تعديل املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 662016

القسم األول: الوثائق الّتوجيهّية 

يف إطــار العمــل التّعديــّل الــذي تقــوم بــه الهيئــُة منــذ انبعاثهــا وبفضــل حرصهــا عــى تحســني جــودة املضامني 

اإلعاميّــة مــن خــال مرافقــة الصحافيّــني واملؤّسســات الّســمعيّة والبريـّـة، بــادرت الهيئــة إىل دعــوة الحافيــني 

إىل املســاهمة يف وضــع جملــة مــن املبــادئ املهنيــة تضمــن يف وثائــق مرجعيــة حــول بعصــض املواضيــع مثــل 

التغطيــة اإلعاميــة لألحــداث اإلرهابيــة أو التنــاول اإلعامــي لقضايــا املــرأة وذلــك يف إطــار ورشــات تدريــب 

ــيني  ــني التونس ــة للصحافي ــة الوطني ــع النقاب ــة م ــون وبالرشاك ــراء مختص ــا خ ــرشف عليه ــل ي ــات عم وورش

وهيــاكل ومنظــامت املجتمــع املــدين.

أ . الوثيقة الّتوجيهّية للّتناول اإلعالمّي خالل فتة األزمات 

ــة  ــني العاملــني باملؤّسســات الّســمعيّة والبريّ ــة لفائــدة الصحافيّ أصــدرت الهيئــة ســنة 2016 وثيقــة توجيهيّ

ــي جــاءت تتويجــا لعــدة  ــة منوذجــا-. والت ــة خــال فــتة األزمــات األحــداث اإلرهابي ــة اإلعاميّ حــول التّغطي

لقــاءات وورشــات عمــل نظمتهــا الهيئــة مــع الصحفيــني وبقيــة املتدخلــني وكانــت مبثابــة الّدليــل الــذي يســتند 

ــة.  ــات اإلرهابيّ إليــه الّصحــايّف عنــد تغطيتــه ألحــداث يف فــتات األزمــات ومنهــا تغطيــة العمليّ

ويكُمــن الهــدُف مــن إصــدار هــذه الوثيقــة يف مرافقــة وســائل اإلعــام الّســمعيّة والبريّــة إىل ضــامن تعــاٍط 

مهنــّي مــن ِقبــل املنشــآت اإلعاميّــة والّصحافيّــني خــال فــتات األزمــات، ومــن بينهــا األحــداث اإلرهابيّــة وفقــا 

لجملــة مــن املبــادئ واملعايــري التــي تضمــن تغطيــة مهنيّــة بعيــدا عــن أشــكال اإلثــارة أو الوقــوع يف فــّخ نقــل 

رســائل اإلرهابيّــني، وســعيا إىل إيصــال معلومــات دقيقــة للجمهــور.
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ب . الوثيقة املرجعّية حول الّتناول اإلعالمّي لقضايا املرأة

رصــدت الهيئــة عديــد النقائــص املتعلقــة بتنــاول قضايــا املــرأة مــن خــال عــدم حــرص وســائل اإلعــام عــى 

اإللتــزام باالتفايــات الدوليــة والقوانــني الجــاري بهــا العمــل يف تنــاول صــورة املــرأة وهــو مــا دفعهــا إىل املــي 

قدمــا يف تنظيــم لقــاءات وورشــات عمــل انبثقــت عنهــا فكــرة انجــاز وثيقــة توجيهيــة تكــون مبثابــة املرجــع يف 

التعاطــي مــع قضايــا املــرأة.

وقــد نظّمــت الهيئــُة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي، يــوم الجمعــة 28 أكتوبــر 2016 بالتّعــاون 

مــع الّنقابــة الوطنيّــة للّصحافيّــني التّونســينّي ومركــز املــرأة العربيّــة للتّدريــب والبحــوث )كوثــر( ومنظّمــة األمم 

املتّحــدة للّتبيــة والعلــم والثّقافــة )اليونســكو(، ورشــة عمــل إلنجــاز مــرشوع وثيقــة مرجعيّــة حــول التّنــاول 

اإلعامــّي لقضايــا املــرأة.

صورة الّندوة التي نظّمتها الهيئة لصياغة وثيقة مرجعّية حول الّتناول اإلعالمّي لقضايا املرأة بتاريخ 28 أكتوبر 2016

ــون  ــة وخــراء وممثّل ــر باملؤّسســات الّســمعيّة والبريّ وخــال هــذه الورشــة التــي حضهــا مســؤولو التّحري

وليّــة التــي تُعنــى بحاميــة املــرأة ومنــاذج مــن  عــن منظـّـامت املجتمــع املــديّن، تــم اســتعراض أبــرز املواثيــق الدَّ

املواثيــق األخاقيّــة التــي لهــا عاقــة بالتعاطــي مــع قضايــا املــرأة يف الوســائل اإلعاميّــة.

وتــّم خالَهــا أيضــا عقــُد ورشــات عمــل جمعــت مختلــف املشــاركني وكلّلــت بوضــع محــاور أساســيّة وضبــط 

مجموعــة مــن القواعــد األّوليّــة لصياغــة مســوّدة الوثيقــة املرجعيّــة حــول التّنــاول اإلعامــّي لقضايــا املــرأة.

كــام تواصــل العمــل عــى هــذه الوثيقــة بعــد الّنــدوة مــن خــال عقــد عــّدة جلســات اســتامع ونقــاش مــع 

املهنيّــني وأهــل القطــاع والخــراء يف مجــال اإلعــام واالتّصــال، وتــّم نــرُش الّصيغــة الّنهائيّــة لهــا يف شــهر نوفمــر 

.2016
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ــى  ــون ع ــني يعمل ــني محلّف ــن مراقب ــّون م ــة. وتتك ــة الهيئ ــيّة يف هيكليّ ــواة أساس ــد ن ــر وحــدة الرّص تعت

متابعــة الرامــج التّلفزيــة واإلذاعيّــة ورفــع تقاريــر يف الخروقــات التــي يرُصدونهــا، وإحالتهــا عــى مجلــس 

ــة التونســية  ــتور الجمهوري ــا لدس ــة وفق ــرارات الّازم ــراءات أو الق ــاذ اإلج ــداول واتّخ ــر والتّ ــة للّنظ الهيئ

ــة التونســية إىل  ــل الجمهوري ــن قب ــا م ــة املصــادق عليه املــؤرخ يف 27 جانفــي 2014 واملعاهــدات الدولي

ــات اإلجــازة. ــرّشوط واتّفاقيّ ــب املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وكرّاســات ال جان

ــة، وهــي  ــمعيّة والبريّ ــد يف مســح وتســجيل شــامل لرمجــة وســائل اإلعــام الّس ــة الرّص ــل عمليّ وتتمثّ

ــة  ــّث ومــاذا يبُــّث وتحديــد األشــكال الّصحافيّ ــة تقــوم عــى متابعــة مضامــني القنــوات ملعرفــة مــن يبُ آليّ

ــات املشــهد اإلعامــّي الّســمعّي  ــة املســح مراقبــي الهيئــة مــن اإلحاطــة بخصوصيّ للرامــج. وُتّكــن عمليّ

والبــرّي يف تونــس واالطّــاع عــى نوعيّــة الرامــج التــي يتــم بثهــا ومحتواهــا، كــام تســاعد عــى تحديــد 

ــات الجســيمة واملخالفــات كــام تقــوم وحــدة  ــا الُخروق ــر فيه ــي تتوات ــة الت ــة واإلذاعيّ الرامــج التّلفزيونيّ

ــة وإعــداد تقاريــر يف الغــرض.  ــّث بطريقــة غــري قانونيّ الرّصــد مبســح شــامل لرمجــة القنــوات التــي تبُ

وبالتـّـوازي مــع الرّصــد اليومــّي للقنــوات الســمعيّة والبريـّـة، تتــوىّل وحــدة الرّصــد التّابعــة للهيئــة إعــداد 

ــات  ــة للعمليّ ــة اإلعاميّ ــة التّغطي ــل متابع ــداُث مث ــا األح ــة تفرُضه ــع آنيّ ــق مبواضي ــة تتعلّ ــر دوريّ تقاري

اإلرهابيّــة أو متابعــة التّغطيــة املتعلّقــة مبناقشــة بعــض مشــاريع القوانــني مثلــام كان الّشــأن بالّنســبة إىل 

تقريــر التّغطيــة اإلعاميّــة ملناقشــة قانــون املصالحــة االقتصاديـّـة واملاليّــة الــذي أنجزتــه الهيئــُة ســنة 2015، 

أو مشــاريع تحــّدد حســب برامــج عمــل ومشــاريع موضوعــة بصفــة مســبقة يف إطــار رشاكــة مع مؤّسســات 

وطنيّــة أو دوليّــة. كــام تقــوم الهيئــُة بشــكل دورّي بإعــداد تقاريــر متعلّقــة بالتّعدديـّـة الّسياســيّة ســواء يف 

ــة عمــا مبقتضيــات الفصــل 16 مــن املرســوم 116 لســنة 2011  ــة أو يف الفــتات االنتخابيّ الفــتات العاديّ

املــؤّرخ يف 2 نوفمــر 2011 وأيضــا بنــاء عــى مــا حــّدده القانــون االنتخــايّب ملراقبــة التّعّدديـّـة الّسياســيّة يف 

اإلعــام الّســمعّي والبــرّي مــن أجــل تأمــني حــّق كّل املتّشــحني يف الّنفــاذ املنصــف إىل وســائل اإلعــام 

املرئيّــة واملســموعة مــع رصــد املخالفــات املتعلّقــة بــأداء وســائل اإلعــام الّســمعيّة والبريـّـة عــى امتــداد 

الفــتة االنتخابيّــة.

وتســتند وحــدة الرّصــد، أثنــاء متابعــة املضامــني اإلعاميّــة، إىل الّضوابــط املنصــوص عليهــا بالفصــل الخامس 

مــن املرســوم 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 والتــي تتمثـّـل يف:

احرتام كرامة اإلنسان والحياة الخاّصة.  •

احرتام حّريّة املعتَقد.  •

حامية الطّفولة.  •

حامية األمن الوطنّي والّنظام العاّم.  •

حامية الّصّحة العاّمة.  •

تشجيع الثّقافة واإلنتاج اإلعالمّي واالتّصايّل الوطنّي.  •
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كــام تعتمــد جملــة مــن املراجــع القانونيّــة الوطنيــة والدوليــة التــي لهــا عاقــة مبجــال اختصاصهاوتنضــاف إىل 

هــذه املراجــع القانونيّــة، ُجملــة مــن الّضوابــط الخاّصــة بالفــتات االنتخابيّــة اســتنادا إىل املرســوم 116 لســنة 

ــق  ــرار املشــتك املتعلّ ــات واالســتفتاء والق ــق باالنتخاب ــون األســايّس عــدد 16 لســنة 2014 املتعلّ 2011 والقان

ــة بوســائل االتّصــال الّســمعّي البــرّي. بضبــط القواعــد الخاّصــة للَحملــة االنتخابيّ

أ . تقارير الّتعّدديّة الّسياسّية املنجزة خالل سنة 2016

يف إطــار مامرســتها لصاحيّاتهــا التّعديليّــة، تقــوم الهيئــة برصــد التّعّدديّــة الّسياســيّة الّدوريّــة خــارج الفــتات 

االنتخابيّــة التزامــا مبــا نــّص عليــه املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يف فصلــه 16، الــذي يؤكّــد أّن الهيئــة العليــا 

املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي تســَهُر  عــى ضــامن حّريـّـة التّعبــري  والتّعّدديـّـة يف األفــكار واآلراء ســواٌء 

يف وســائل االتصــال الســمعي البــري خاصــة كانــت أو عموميــة أو جمعياتيــة والتزامــا مبــا نــّص عليــه الفصــل 

22 مــن كــرّاس الــرّشوط املتعلّــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث قنــاة تلفزيّــة أو إذاعيــة خاصــة واســتغالها 

ــة األفــكار واآلراء وتوازنهــا بــكّل  بــضورة أن »يلتــزم الحاصــل عــى اإلجــازة بضــامن نزاهــة املعلومــة وتعّدديّ

موضوعيّــة وذلــك يف كّل الرامــج، دون املســاس بحّريـّـة الّصحافيّــني»..

إن الغــرض مــن نــرش التّقاريــر الّدوريّــة حــول التّعّدديّــة الّسياســيّة أّوال يف تشــكيل رؤيــة واضحــة للمشــاهد 

ــآت  ــزام املنش ــدى الت ــم م ــب تقيي ــيّة إىل جان ــات الّسياس ــكار واآلراء والتّوّجه ــف األف ــول مختل ــيس ح التّون

ــة يف األفــكار  ــة التّعبــري وتكريــس مبــدأ التّعّدديّ ــة بتلــك املبــادئ مبــا يســمح بضــامن حّريّ الّســمعيّة والبريّ

ــر  ــة والسياســية إىل املناب ــني الّسياســيّني مــن مختلــف التوجهــات الفكري واآلراء ضــامن نفــاذ مختلــف الفاعل

ــة عــى أســاس قاعــدة اإلنصــاف اإلعاميّ

ــهر  ــتّة أش ــّدة س ــيّة مل ــة الّسياس ــد التّعّدديّ ــنة 2016 برص ــال س ــة خ ــد الهيئ ــام مرص ــق ق ــذا املنطل ــن ه وم

ــادرت الهيئــة، يف أّول الّســنة، بنــرش نتائــج رصــد  ــة األخــرية مــن ســنة 2016(. وقــد ب ــة األوىل والثّاثيّ )الثّاثيّ

ــمعيّة  ــة الّس ــآت اإلعاميّ ــف املنش ــن مختل ــى تتمّك ــا حتّ ــى موقعه ــهريّة ع ــة ش ــيّة بصف ــة الّسياس التّعّدديّ

ــد االقتضــاء  ــا عن ــج وتحســني أداءه ــك النتائ ــاع عــى تل ــن االطّ ــة م والبريّ

ــة  ــة واإلذاعيّ ــوات التّلفزيّ ــيّة يف القن ــة الّسياس ــة التّعّدديّ ــا يف مراقب ــة صاحيّاته ــُة مامرس ــت الهيئ ــد تابع وق

ــا قيــس مداخــات  ــّم مــن خاله ــة دقيقــة يت ــة علميّ ــق منهجيّ ــك مــن خــال تطبي ــة وذل ــة والخاّص العموميّ

الفاعلــني الّسياســينّي )مؤّسســة رئاســة الجمهوريــة، والحكومــة، وأحــزاب األغلبيّــة الرملانيّــة، وأحــزاب املعارضــة 

ــعب(.  ــّواب الّش ــس ن ــة يف مجل ــة واألحــزاب غــري املمثّل الرملانيّ

ــني الّسياســيّني حســب  ــات الفاعل ــدة بيان ــنُي قاع ــة، تحي ــة متواصل ــّم، بصف ــد يت ــة الرّص ــع عمليّ ــوازي م وبالتّ

ــه. ــان أو خارج ــل الرمل ــا داخ ــرّية، إّم ــة املتغ ــامءات الحزبيّ ــة واالنت ــدة يف الحكوم ــات الجدي التّعيين

ويعتمــد املراقبــون يف الهيئــة دراســة متغــرّياٍت ِعــّدة يف متابعــة التّعّدديـّـة الّسياســيّة مبختلــف وســائل اإلعــام 

ــة  ــة، وطريق ــور املداخل ــة، ومح ــابُها بالثّاني ــّم احتس ــي يت ــة الت ــذ الكلم ــّدة أخ ــي: م ــة وه ــمعيّة البريّ الّس

ــوّي للمحــاور املطروحــة  ــد الجه ــج، والبع ــوع الرنام ــف(، ون ــر الهات ــارشة أو ع ــارشة، وغــري مب ــة )مب املداخل
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)الهــدف مــن خــال هــذا املعطــى بيــان مــدى االهتــامم باملواضيــع واملشــاكل املتّصلــة مبختلــف جهــات البــاد 

ــة الجهــات يف املشــهد اإلعامــّي التّونــيّس(. التّونســيّة ومــدى تثيليّ

ويتــّم كذلــك االهتــامُم باملعطــى الجنــدرّي )الّنــوع االجتامعــّي( يف جميــع املشــاريع املنَجــزة بالهيئــة، حيــث 

تتــّم دراســة حضــور الفاعلــني الّسياســينّي حســب الّنــوع االجتامعــّي يف كّل تقاريــر التّعّدديـّـة املنَجــزة مــن ِقبــل 

ــراء  ــك املــرأة يف إث ــد ترشي ــة إىل رضورة مزي ــك بهــدف تحســيس القامئــني عــى املنشــآت اإلعاميّ ــة وذل الهيئ

الّنقــاش حــول مســائل تهتــّم بالّشــأن العــاّم. إذ أّن التّأكيــد عــى مقاربــة الّنــوع االجتامعــّي يف عمليّــة الرّصــد 

تُســاهم يف توعيــة القامئــني عــى القنــوات التّلفزيّــة وكذلــك أصحــاب القــرار عــى مســتوى الخــّط التّحريــرّي 

ــة،  ــد نــرشت الهيئ ــني الجنســني وق ــع املســاواة ب ــوازن وترســيخ واق ــة باحــتام التّ ــص املتعلّق ــدارك الّنقائ يف ت

ســنة 2016، عــى موقعهــا اإللكــتويّن الرّســمّي خمســة تقاريــر لرصــد التّعّدديـّـة الّسياســيّة يف اإلعــام الّســمعّي 

والبــرّي التّونــيّس.

تقرير الّتعّدديّة الّسياسّية لشهر جانفي 2016

• تضّمــن التّقريــر األّول لشــهر جانفــي 2016 والــذي ورد يف 32 صفحــة، تحليــا كّميّا مفّصـــا ملداخات مختلف 

ــة األوىل  ــان )الوطنيّ ــان عموميّت ــوات: قنات ــع قن ــي تس ــة وه ــوات التّلفزيّ ــد القن ــيّني يف عدي ــني الّسياس الفاعل

والثّانيــة(، وســبع قنــوات خاّصــة )حّنبعــل - والحــوار التّونــيّس – والتّاســعة - وقنــاة »يت. آن. آن.« اإلخباريـّـة - 

وقنــاة نســمة - وقنــاة الجنوبيّــة وقنــاة اإلنســان(.

ــا ملداخــات  ــا مفّص ــا كّميّ ــذي ورد يف 24 صفحــة، تحلي ــي 2016، وال ــاين لشــهر جانف ــر الثّ ــن التّقري • تضّم

ــات  ــاث إذاع ــات: ث ــة التّونســيّة وهــي تســع إذاع ــوات اإلذاعيّ ــد القن ــيّني يف عدي ــني الّسياس ــف الفاعل مختل

ــات  ــّت إذاع ــيّة(، وس ــة بالفرنس ــة الّناطق ــة الّدولي ــباب - واإلذاع ــة الّش ــة- وإذاع ــة الوطنيّ ــة )اإلذاع عموميّ

ــة آف. آم. –  ــة – ورصاح ــة كلم ــرس آف. آم. – وإذاع ــك آف. آم. –وإكس ــمس آف. آم. – وموزايي ــة: ش خاّص

ــة. ــة خاّص ــة جهويّ ــاد باعتبارهــا إذاع ــو م ورادي

تقرير الّتعّدديّة الّسياسّية لشهر فيفري 2016

ــا ملداخــات  ــا مفّصـ ــا كّميّ ــن تحلي ــرا ورد يف 24 صفحــة تضّم ــة يف شــهر فيفــري 2016 تقري • نــرشت الهيئ

ــة  مختلــف الفاعلــني الّسياســيّني يف عديــد القنــوات التّلفزيّــة وهــي تســع قنــوات: قناتــان عموميّتــان )الوطنيّ

األوىل والثّانيــة( وســبع قنــوات خاّصــة )حّنبعــل - والحــوار التّونــيّس – والتّاســعة - وقنــاة »يت. آن. آن.« 

ــاة اإلنســان(.  ــة وقن ــاة الجنوبيّ ــاة نســمة - وقن ــة - وقن اإلخباريّ
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تقرير الّتعّدديّة الّسياسّية الّتأليفّي للّثالثّية األوىل من سنة 2016  

نــرشت الهيئــة عــى موقعهــا اإللكــتويّن يف مــوّف شــهر أفريــل 2016 تقريــرا تأليفيّــا ورد يف 86 صفحــة لرصــد 

التّعدديـّـة الّسياســيّة يف القنــوات التّلفزيـّـة واإلذاعيّــة التّونســيّة خــال الثّاثيّــة األوىل لســنة 2016. وقــد تضّمــن 

هــذا التّقريــر الــذي غطّــى قرابــة 452 ســاعة مــن مداخــات الفاعلــني الّسياســينّي مبختلــف أطيافهــم، دراســًة 

ــا  ــة(، وتحلي ــة وخاّص ــات عموميّ ــة وإذاع ــوات تلفزيّ ــة )قن ــأة إعاميّ ــيّة يف 15 منش ــة الّسياس ــول التّعّدديّ ح

كّميّــا وكيفيّــا مفّصــا يُظهــر مــدى تــوازن املنشــآت اإلعاميّــة يف إعطــاء الكلمــة ملختلــف الفاعلــني الّسياســيّني 

ــة  ــة إجامليّ باألخــذ يف االعتبــار حجــم تثيليّتهــم يف مجلــس نــّواب الّشــعب، إذ يتضّمــن التّقريــر رســوما بيانيّ

تّكــن القــارئ مــن القيــام بعمليّــة مقارنــة ملــدى تــوازن وحيــاد مختلــف املنشــآت اإلعاميّــة ثــّم بصفــة فرديـّـة 

بتنــاول كّل منشــأة إعاميّــة عــى حــدة.

ــد  ــة رص ــدة يف منهجيّ ــرّيات املعتم ــف املتغ ــملت مختل ــة ش ــة تحليليّ ــاق دراس ــر يف نط ــرّق التّقري ــد تط وق

ــدرّي. ــوّي والجن ــا الجه ــة وبعده ــة املداخل ــة وطريق ــاور املطروح ــة املح ــل طبيع ــن قبي ــة، م التّعّدديّ

تقرير الّتعّدديّة الّسياسّية للّثالثّية األخرية من سنة 2016

نظــرا لكثافــة املــاّدة اإلخباريـّـة مــع انطــاق شــبكة الرامــج الجديــدة للمنشــآت اإلعاميّــة يف هــذه الفــتة مــن 

الّســنة بعــد الفــتة الّصيفيّــة التــي تكــون فيهــا املــاّدة اإلخباريّــة ضعيفــة جــّدا يف القنــوات التّلفزيّــة )اللّجــوء 

إىل إعــادة بــّث برامــج املوســم الّســابق وغيــاب املنابــر الحواريّــة الّسياســيّة(، قامــت الهيئــة برصــد التّعّدديّــة 

الّسياســيّة ملجموعــة مــن املنشــآت اإلعاميّــة العموميّــة والخاّصــة:

قام مراقبو الهيئة برصد 318 ساعة ملداخات فاعلني سياسيّني من مختلف االتّجاهات الّسياسيّة:

ــوات  ــج الّسياســيّة القن ــة الّسياســيّة يف الرام ــة: شــمل رصــد التّعّدديّ ــوات الّتلفزيّ القن

ــاة  ــيّس – وقن ــوار التّون ــة – والح ــة الثّاني ــة األوىل – والوطنيّ ــة: الوطنيّ ــة التّالي التّلفزيّ

ــل . ــاة حّنبع ــمة – وقن ــاة نس ــعة – وقن التّاس

ــة:  ــات التّالي ــج الّسياســيّة اإلذاع ــة الّسياســيّة يف الرام اإلذاعــات: شــمل رصــد التّعّدديّ

ــة  ــمس آف. آم. – وإذاع ــة ش ــك آف. آم. – وإذاع ــة موزايي ــة – وإذاع ــة الوطنيّ اإلذاع

ــة. ــة عموميّ ــة جهويّ املنســتري باعتبارهــا إذاع

وقــد تضّمــن التقريــر الــذي ورد يف 75 صفحــة تحليــا كّميّــا وكيفيّــا دقيقــا حــول مــدى 

ــيّة  ــات الّسياس ــزاب واالتّجاه ــف األح ــني مختل ــوازن ب ــة للتّ ــآت اإلعاميّ ــتام املنش اح

ومــدى تناســب ظهورهــا مــع حجــم تثيليّتهــا يف مجلــس نــّواب الّشــعب.
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ب . رصد اإلعالنات اإلشهاريّة 

ــة للمــّدة املحــّددة لإلشــهار التّجــارّي  يف إطــار مراقبــة مــدى احــتام املنشــآت اإلعاميّ

ــات  ــاس حجــم اإلعان ــة، بقي ــة دوريّ ــة، بصف ــوم مرصــد الهيئ ــاعة، يق ــدى الّس عــى م

االشــهاريّة يف عــدد مــن وســائل اإلعــام الّســمعيّة والبريـّـة خصوصــا يف أوقات الــّذروة.

ــوات  ــات اإلشــهاريّة يف القن ــة برصــد دورّي لإلعان ــة للهيئ ــد التّابع ــوم وحــدة الرّص وتق

ــّم  ــد ت ــط. وق ــدى احــتام هــذه الّضواب ــن م ــت م ــة للتّثبّ ــمعيّة والبريّ ــة الّس اإلعاميّ

خــال ســنة 2016 الّتكيــز، يف األيّــام العاديّــة، عــى القنــوات اإلذاعيّــة الخاّصــة باعتبــار 

ــبة  ــا بالّنس ــة. أّم ــوات العموميّ ــة بالقن ــاري مقارن ــهار التج ــتقطابا لإلش ــر اس ــا األك أنّه

إىل القنــوات التّلفزيّــة فقــد ركّــزت عــى دراســة حجــم إعاناتهــا اإلشــهاريّة خــال شــهر رمضــان 2016.

وكثـّـف املرصــد يف شــهر رمضــان 2016 مراقبتــه لحجــم اإلعانــات اإلشــهاريّة يف مختلــف 

القنــوات واإلذاعــات التّونســيّة. حيــث أجــرى رصــدا كّميّــا وكيفيّــا لإلعانــات اإلشــهاريّة 

يف األســبوع األّول مــن شــهر رمضــان 2016.

وتجــدر اإلشــارة إىل أنـّـه تــّم ضبــط مــّدة زمنيّــة قُصــوى لإلعانــات اإلشــهاريّة عــى مــدى 

الّســاعة الواحــدة مــن البــّث قصــد حاميــة املتلّقــي مســتمعا كان أو مشــاهدا مــن كــرة 

ــّص كّل  ــة متابعــة الرامــج. فقــد ن ــر ســلبا يف نوعيّ ــات التــي مــن شــأنها أن تؤثّ اإلعان

مــن الفصــل 50 مــن كــرّاس الــرّشوط املتعلـّـق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال 

قنــاة إذاعيــة خاصــة، والفصــل 49 مــن كــرّاس الــرّشوط املتعلـّـق بالحصــول عــى إجــازة 

ــّث اإلشــهار يف  ــّدة ب ــة خاصــة، عــى أن »ال تتجــاوز م ــاة تلفزيّ إحــداث واســتغال قن

القنــاة مثــاين دقائــق يف الّســتني دقيقــة وترفــع هــذه املــّدة اســتثنائيّا إىل اثنتــي عــرشة 

دقيقــة خــال شــهر رمضــان«.

وقــد اعتمــد فريــق الرّصــد منهجيّــة علميّــة دقيقــة تــّم مبقتضاهــا احتســاب الومضــات 

اإلشــهاريّة باعتــامد وحــدة قيــس الثّانيــة. كــام تــّم احتســاب معــّدل حجــم الفواصــل 

اإلشــهاريّة يف الرنامــج الواحــد باملقارنــة مــع حجمــه الزمنــي الحقيقــي.

ــج«  كــام شــمل الرّصــد مراقبــة اإلعانــات اإلشــهاريّة التــي أتــت يف شــكل »وضــع املنتَ

placement de produit وبــنّي التّجــاوزات الحاصلــة يف هــذا الّنــوع بالــّذات مــن 

ــاهد  ــة للمش ــري واضح ــة وغ ــري معلن ــون غ ــا تك ــادة م ــي ع ــهاريّة الت ــات اإلش اإلعان
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ــة.  ــة واملــاّدة اإلعانيّ ــة أو الّتفيهيّ التّونــيّس إذ يتــّم فيهــا الخلــط بــني املــاّدة اإلخباريّ

وقــد ُعرضــت هــذه الّدراســة، التــي تضّمنــت كذلــك تصــّورا نقديّــا ملختلــف الرامــج 

التّلفزيّــة التــي بُثّــت خــال شــهر رمضــان، ضمــن ســهرة رمضانيــة نظّمــت خّصيصــا 

ــذا الغــرض يف أواخــر شــهر رمضــان مــن ســنة 2016. له

وقــد أفــرزت نتائــج رصــد اإلعانــات اإلشــهاريّة يف اإلذاعــات التّونســيّة تســجيل 

تجــاوزات عــى مســتوى مــّدة اإلشــهار يف الّســاعة، وكان ذلــك بالخصــوص يف إذاعــة 

ــة املمتــّدة مــن الّســاعة الّســابعة  »موزاييــك آف آم« الخاّصــة خــال الفــتة الّصباحيّ

ــة صباحــا. ــاعة الثّامن إىل الّس

ــة، فقــد أظهــرت نتائــج الرّصــد عديــد التّجــاوزات يف شــهر رمضــان تثّلــت  ــا بالّنســبة إىل القنــوات التّلفزيّ أّم

بالخصــوص يف:

• تجاوز الحجم الزّمنّي املسموح به للومضات اإلشهاريّة يف الّساعة الواحدة،

• عدم توازن يف توزيع اإلعانات اإلشهاريّة يف الّساعة الواحدة،

ــّي للومضــات  ــارّي والحجــم الزّمن ــه اإلعــان التّج ــذي يتخلّل ــاج التّلفــزّي ال ــوازن بــني مــّدة اإلنت • عــدم ت

اإلشــهاريّة،

placement de produit تجاوزات يف اإلعانات اإلشهاريّة من صنف وضع املنتج •

• تجاوزات يف اإلعانات اإلشهاريّة من صنف تقاسم الّشاشة،

• إدماج اإلشهار يف سيناريوهات بعض اإلنتاجات التّلفزيّة كاملسلسات،

• عدم احتام املقاييس التّقنيّة الّصوتيّة عند بّث الومضات اإلشهاريّة،

• الخلط بني املضامني اإلخباريّة واملاّدة اإلشهاريّة.

توزيع الحجم الزّمنّي للومضات اإلشهاريّة يف مجموع القنوات الّتلفزيّة املرصودة
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% 32

% 3
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توزيع الحجم الزّمنّي للومضات اإلشهاريّة يف مجموع اإلذاعات املرصودة
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موزاييك أف أم
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% 7
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ج. مرشوع رصد خطاب الكراهية يف وسائل اإلعالم الّسمعّية والبرصيّة 

ــة حــول  ــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعي والبــرّي بتاريــخ 25 مــاي 2016، نــدوة صحفيّ نظّمــت الهيئــة العلي

إطــاق مــرشوع منوذجــّي خــاّص بالتّصــّدي لخطــاب التّحريــض عــى الكراهيــة يف وســائل اإلعــام الّســمعيّة 

ــرّي  ــمعّي والب ــال الّس ــة لاتّص ــا املغربيّ ــة العلي ــع الهيئ ــّم إنجــاز هــذا املــرشوع باالشــتاك م ــة، وت والبريّ

والهيئــة العليــا اإليفواريّــة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي ومــع املفّوضيّــة الّســامية لحقــوق اإلنســان واملنظّمــة 

ــة. ــة للفرنكوفونيّ الّدوليّ

صورة من الّندوة الّصحفّية إلطالق مرشوع منوذجّي خاّص بالّتصّدي لخطاب الّتحريض عى الكراهية يف وسائل اإلعالم الّسمعّية والبرصيّة

وينــدرج هــذا املــرشوع يف إطــار مواصلــة دراســة رشعــت يف إنجازهــا الهيئــة يف أكتوبــر 2015 حــول خطــاب 

التّحريــض عــى الكراهيــة يف وســائل اإلعــام الّســمعيّة والبريّــة التّونســيّة، وذلــك بالتّعــاون مــع مكتــب 

تونــس للمفّوضيّــة الّســامية لألمــم املتّحــدة لحقــوق اإلنســان. 

وتهــدف دراســة »خطــاب الكراهيَــة يف القنــوات الّســمعيّة والبريـّـة التّونســيّة (2015(« إىل الوقــوف عــى 

مــدى انتشــارهذا النــوع مــن الخطــاب يف وســائل اإلعــام والــذي ميكــن ان يــؤدي إىل تجــاوزات خطــرية قــد 

تُهــّدد التّعايــش الّســلمّي بــني أفــراد املجتمــع الواحــد. 

ــة يف عــى  كــام تســعى الّدراســة إىل رصــد مــدى قــدرة القامئــني عــى إنتــاج املضامــني الّســمعيّة والبريّ

تغطيــة الّشــأن العــاّم وفــق الّضوابــط املهنيّــة وقيــم العمــل الّصحفــّي، وأهّمهــا »املوضوعيّــة« التــي تبقــى 

رغــم نســبيّتها، املعطــى األســايس يف إدارة الحــوارات وتســيريها. 

وقــد تكّونــت عيّنــة دراســة خطــاب الكراهيــة مــن 8 قنــوات تلفزيـّـة: وهــي الوطنيّــة 1 والوطنيّــة 2 وســّت 

ــاة يت.آن.آن.«،  ــيّس«، و»قن ــوار التّون ــل يت. يف«، والح ــمة يت. يف.«، و»حّنبع ــة )»نس ــة خاّص ــوات تلفزيّ قن

ــط«(. ــة يت. يف.«، و»املتوّس و»الّزيتون

كــام شــمل املــرشوع رصــد خطــاب التحريــض عــى الكراهيــة يف ســبع إذاعــات: إذاعتــان وطنيّتــان( اإلذاعــة 
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الوطنيَــة وإذاعــة صفاقــس )، باإلضافــة إىل خمــس إذاعــات خاّصــة منهــا: 

»جوهرة آف آم.«، و»كاب آف. آم«، و»موزاييك آف. آم.« و»شمس آف. آم.« 

كــام تــّم رصــد الخطــاب العنــرّي عــى أســاس اللــون يف مختلــف القنــوات التّلفزيـّـة واإلذاعيّــة التّونســيّة، 

ــة والخاّصــة.  ــة العموميّ وكذلــك عــى مواقــع االنتنــت وشــبكات التّواصــل االجتامعــّي للمنشــآت اإلعاميّ

ويف هــذا اإلطــار شــاركت الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي يف عــرض نتائــج املرحلــة 

األوىل مــن املــرشوع الّنموذجــّي لرصــد خطــاب الكراهيــة يف القنــوات التّلفزيّــة واإلذاعيّــة يف ورشــة عمــل 

نُظّمــت يــوم 30 أكتوبــر 2016 يف الّصخــريات باملغــرب بحضــور ممثّلــني عــن الهيئــات التّعديليــة الثّــاث 

ــة. ــة للفرنكوفونيّ وممثّلــني عــن املنظّمــة الّدوليّ

ــق يف تونــس يف شــهر  ــد انطل ــذي كان ق ــة األوىل مــن املــرشوع الّنموذجــّي ال ــج املرحل وبعــد عــرض نتائ

ــرّي  ــمعّي والب ــام الّس ــة يف اإلع ــة يف رصــد خطــاب الكراهي ــاي 2016، ومناقشــة اإلشــكاليّات املنهجيّ م

ومعالجتهــا، تــّم االتّفــاق عــى الــرّشوع يف إنجــاز املرحلــة الثّانيــة مــن املــرشوع الــذي ســيُفي إىل إنجــاز 

معجــم لغــوّي لخطابــات الكراهيــة التــي تــّم رصُدهــا وإىل إنجــاز وثيقــة مرجعيّــة توجيهيّــة لإلعاميّــني مــن 

أجــل التصــدي لخطــاب الكراهيــة يف وســائل اإلعــام الّســمعيّة والبريّــة.

ويهدف هذا املرشوع الّنموذجّي إىل:

تبــادل الهيئــات الثـّـاث لنتائــج مرحلتــي الرّصــد حيــث تختــار كّل هيئــة عيّنــة مــن وســائل اإلعــام   -

ــدة.  ــد موّح ــة رص ــامد منهجيّ ــع اعت م

توعيــة منظّــامت املجتمــع املــديّن والّسياســيّني واإلعاميّــني اعتــامدا عــى الّنتائــج األّوليّــة للمــرشوع   -

وذلــك بتنظيــم ثاثــة لقــاءات مرحليّــة بالّربــاط وأبيدجــان وتونــس، حيــث ســيتّم إطــاع املشــاركني عــى 

ــّم اعتامدهــا يف املراحــل الاّحقــة للمــرشوع ويف إعــداد  ــّدم الّدراســة مــن أجــل صياغــة مقتحــات يت تق

ــايّئ. ــر الّنه التّقري

ــة  ــبكة الفرنكوفونيّ ــاء الّش ــل أعض ــن قب ــّي م ــّدويّل والوطن ــتويني ال ــى املس ــويّن ع ــار قان ــع إط وض  -

الكراهيــة يف وســائل اإلعــام. للتصــدي لخطــاب  لهيئــات تعديــل وســائل اإلعــام 

وضــع مدّونــة ســلوك يف مجــال نــرش ثقافــة التّســامح تعتمــد مــن ِقبــل وســائل اإلعــام وكذلــك مــن   -

ــام. ــائل اإلع ــل وس ــات تعدي ــة لهيئ ــبكة الفرنكوفونيّ ــاء يف الّش ــة األعض ــات التّعديليّ ــل الهيئ ِقب

إنشاء مكتبة رقميّة مشتكة بني أعضاء الّشبكة تكون مهتّمة خصوصا بخطاب الكراهية.  -

ــات  ــن توصي ــبكة ويتضّم ــّم تقاســمه مــع بــني أعضــاء الّش ــر يت ــع كّل هــذه العنــارص يف تقري تجمي  -

خاّصــة فيــام يتعلّــق باملبــادرات الخاّصــة مبتابعــة املشــاريع الّنموذجيّــة ذات الطّابــع التّأســييّس.

الباب الثاين: تعديل املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي
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د. دراسة اإلنتاج الّتلفزّي الّتونّي خالل شهر رمضان 2016

قــام مرصــد الهيئــة مبســح شــامل للرامــج التّلفزيّــة التّونســيّة لشــهر رمضــان 2016 تــّم مــن خالــه تصنيــف 

ــّي(،  ــاج تاريخ ــة، إنت ــريا خفيّ ــا، كام ــيتكوم، درام ــوع )س ــب الّن ــيّة حس ــة التّونس ــوات التّلفزيّ ــاج يف القن اإلنت

وحســب املصــدر )تونــيّس - أجنبــّي - غــريّب- تــريكّ- مــرّي...(. وتهــدف هــذه الّدراســة التــي تــّم عرُضهــا يف 

ــي. ــاج الوطن ــة التّونســيّة بتشــجيع اإلنت ــوات التّلفزيّ ــزام القن أواخــر شــهر رمضــان 2016 إىل رصــد مــدى الت

 صور من الّسهرة الرّمضانّية حول األعال الّتلفزيّة خالل شهر رمضان

ه. صورة املرأة وموقعها يف اإلنتاج الّدرامّي الّتونّي

انطاقــا مــن قناعتهــا بأهّميّــة دور اإلعــام الّســمعّي والبــرّي وخصوصــا اإلنتــاج الّدرامــّي يف إنتــاج القيــم ويف 

بنــاء املخيــال الجامعــّي للمجتمــع، رشعــت الهيئــة يف أواخــر 2016 ويف إطــار عمــل مشــتك بــني الهيئــة العليــا 

ــاز  ــّي يف إنج ــرّي البلجي ــمعّي والب ــال الّس ــى لاتّص ــس األع ــرّي واملجل ــمعّي والب ــال الّس ــتقلّة لاتّص املس

ــة التّلفزيّــة التّونســيّة« لســنة 2015.  مــرشوع لدراســة حــول »صــورة الّنســاء وموقعهــّن يف األعــامل الّدراميّ

ــة القامئــة عــى  وتهــدف هــذه الّدراســة األوىل مــن نوعهــا يف تونــس إىل التّعــرّف إىل القوالــب الصــور الّنمطيّ

ــن  ــام م ــائل اإلع ــدور وس ــني ب ــني وممثّل ــيناريو ومخرج ــاب س ــن كتّ ــني م ــة املهنيّ ــل توعي ــن أج ــس م الجن

خــال اإلنتــاج الدرامــي يف التّأثــري يف املجتمــع. وتتضّمــن الدراســة معطيــات وبيانــات وجملــة مــن املــؤرّشات 

التــي تضبــط امللمــح العــاّم لصــورة الّنســاء يف اإلنتــاج الّدرامــّي التّلفــزّي التّونــيّس مــن خــال دراســة خمســة 

مسلســات تلفزيونيّــة ُعرضــت خــال شــهر رمضــان يف الفــتة املمتــّدة مــا بــني 18 جــوان و17 جويليــة 2015 

وذلــك مــن أجــل:

ــة  ــة لصــورة الّنســاء يف اإلنتاجــات الّدراميّ ــة وموضوعيّ ــة دقيقــة لقــراءة تحليليّ   إتاحــة عنــارص كّميّ

التّونســيّة.  التّلفزيونيّــة 

ــة القامئــة عــى الجنــس يف األعــامل    ضبــط امللمــح العــام لتمثّــات الّنســاء وتحديــد الّصــور الّنمطيّ

الّدراميّــة يف أرقــام ومعطيــات تكــون منطلقــا ومرجعــا ألبحــاث أكادمييّــة معّمقــة. 
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ــُع  ــّي، وض ــال البلجي ــى لاتّص ــس األع ــن املجل ــني ع ــع ممثّل ــول م ــة بروكس ــاء يف مدين ــال لق ــّم، خ ــد ت وق

ــات  ــن اإلنتاج ــة م ــى عيّن ــا ع ــيتّم إنجازه ــي س ــة الت ــذه الّدراس ــام به ــة للقي ــة والعلميّ ــط املنهجيّ الّضواب

التّلفزيونيّــة البلجيكيّــة الفرنكوفونيّــة مــن ِقبــل املجلــس األعــى لاتّصــال البلجيــّي مــن جهــة والتــي تشــمل 

ــان 2015. ــهر رمض ــا يف ش ــّم بثّه ــيّة ت ــة تونس ــات تلفزي ــة مسلس ــيّس خمس ــب التّون ــن الجان م

القسم الثالث: الّندوات والّتكوين والورشات 
أ . الندوات:

لقــد أصبــح موضــوع رقمنــة املضامــني الّســمعيّة والبريـّـة موضوعــا ملّحــا يف إطــار املشــهد اإلعامــّي وتناغمــه 

ــا يف طريقــة صناعــة  ــة الحديثــة التــي غــزت كّل املجتمعــات محِدثــة تغيــريا جذريّ ــات الرّقميّ مــع التّكنولوجيّ

املعلومــة، وطــرق بثّهــا وتلّقيهــا واســتيعابها.

وتفاعــا مــع هــذه اإلشــكاليّات، نظمــت الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي خال شــهر مارس 

2016 بالتّعــاون مــع الّديــوان الوطنــّي لإلرســال اإلذاعــّي والتّلفــزّي والوكالــة الوطنيّــة للــّتّددات نــدوة وطنيّــة 

حــول »التّعديــل الّســمعّي والبــرّي يف ســياقات الرّقمنــة«. وقــد شــارك فيهــا ممثّلــون عــن وزارة تكنولوجيّــات 

االتّصــال واالقتصــاد الرّقمــّي، ووزارة العاقــة مــع الهيئــات الّدســتوريّة، والهيئــة الوطنيّــة لاتّصــاالت، واملدرســة 

ــة  ــة الوطنيّ ــإلدارة، والغرف ــة ل ــة الوطنيّ ــاء، واملدرس ــا لألنب ــس إفريقي ــة تون ــس، ووكال ــاالت بتون ــا لاتّص العلي

ــة  ــة الّدفــاع عــن املســتهلك، والجمعيّ ــة، ومنظّم ــة التّونســيّة لإلذاعــات الجمعيّاتيّ لإلذاعــات الخاّصــة، والّنقاب

التّونســيّة للّدفــاع عــن حقــوق الطّفــل، ومؤّسســة اإلذاعــة التّونســيّة، ومؤّسســة التّلفــزة التّونســيّة، ومنظّمــة 

ــة  ــة بتونــس، وMeninx Holding، وقنــوات إذاعيّ ــة العامليّ املــادة 19، ومراســلون بــا حــدود، والغرفــة الفتيّ

ــة، وأكادمييّــون وخــراء وصحافيّــون... وتلفزيّــة خاّصــة وجمعيّاتيّ
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صورة من الّندوة الوطنّية »الّتعديل الّسمعّي والبرصّي يف سياقات الرّقمنة«

وقــد كانــت هــذه الّنــدوة مناســبة أكــّد فيهــا املشــاركون عــى رضورة االهتــامم بالّســياقات املتعلّقــة برقمنــة 

املضامــني اإلعاميّــة وإرســالها، وهــو مــا يســتدعي اهتاممــا خاّصــا بالتّطــّور التّكنولوجــّي وكيفيّــة التّفاعــل معــه.

الّتوصيات التي انبثقت عن أشغال الّندوة:

ــمعّي والبــرّي وســائَل التّواصــل  ــال الّس ــة االتّص ــم لحّريّ ــد املنظّ ــون الجدي • يجــب أن يشــمل القان

ــّي. ــت ووســائل التّواصــل االجتامع ــدة واإلنتن ــة الجدي الرّقميّ

ــة  ــاءات التّكنولوجيّ ــة والكف ــة والخاّص ــاكل العموميّ ــراف والهي ــع األط ــود جمي ــف جه • رضورة تكات

ــع. ــّي الرّسي ــّور الرّقم ــب التّط ــى تواك التّونســيّة حت

ــل  ــة بالتّعدي ــوكاالت املهتّم ــات وال ــف الهيئ ــني مختل ــاركيّة ب ــل تش ــتاتيجيّة عم ــع اس • رضورة وض

ــا.  ــيق بينه والتّنس

• العمل عى إيجاد أُطر قانونيّة للعمل املشتك.

• العمــل عــى إيجــاد أُطــر تنظيميّــة تواكــب التّطــّورات الكبــرية ألنظمــة االتّصــاالت والبــّث والتّقــارب 

. بينها

ــة باإلعــام العمومــّي والعمــل عــى ترســيخ اســتقاليّته وتوفــري  • تطويــر القوانــني والّتاتيــب املتعلّق

ــة لــه. ــة الّضوريّ ــات املاّديّ اإلمكانيّ

• الّدعــم املــايّل واللّوجســتّي لإلذاعــة والتّلفــزة الوطنيّتــني يف رقمنــة األرشــيف باعتبــاره ذاكــرة وطنيّــة 

ليتــّم اســتغاله الحقــا.

• التّأكيد عى استقاليّة الهيئات املتدّخلة يف املجال التّكنولوجّي الرّقمّي.

• رضورة وضــع اســتاتيجيّة للتّشــجيع عــى إنتــاج مضامــني رقميّــة وطنيّــة واســتثامرها عــى الّصعيــد 
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ــة  ــة واقتصاديّ ــى ال نبقــى يف طــور االســتهاك ملــا لذلــك مــن انعكاســات ثقافيّ الوطنــّي والعاملــّي حتّ

مهّمــة للبــاد.

ــدة يف  ــة الجدي ــات الرّقميّ ــد التّكنولوجيّ ــوى يعتم ــاج محت ــدة إلنت ــرق جدي ــامد ط ــري يف اعت • التّفك

ــة. ــات اإلعاميّ املؤّسس

• التّفكري يف إحداث مشاريع تكنولوجيّة رقميّة تونسيّة.

ــاريع  ــتقبال املش ــتيعاب واس ــا اس ــة ميكنه ــري الّدوليّ ــتجيب للمعاي ــة تس ــة ناجع ــة رقميّ ــري بني • توف

ــّي. ــدان الرّقم ــتثامر يف املي ــامن االس ــة وض الرقميّ

• تطويــر القانــون عــدد 36 لســنة 1994 مــؤرخ يف 24 فيفــري 1994 املتعلــق بامللكيــة األدبيــة والفنيــة 

ألنـّـه ال يشــمل حقــوق التّأليــف عــى اإلنتنــت.

• التّأكيد عى رضورة دميومة التّلفزة املجانيّة والّدفاع عنها. 

• رضورة توّجه املؤّسسات اإلعاميّة أكر فأكر إىل الرّقمّي بالتوازي مع بثّها التّقليدّي والتّناظرّي.

• الّنظــر والتّعّمــق يف مســألة توفــري خدمــة البــّث الخطــّي املفتــوح للعمــوم عــى شــبكات االتّصــاالت 

القادمــة 5G لحاميــة هــذه الخدمــة ولتبقــى مفتوحــة وبعيــدة عــن املنافســة التّجاريـّـة.

ــّل املكتســبات  ــام يف ظ ــيّة لإلع ــلطة الّسياس ــل الّس ــن قب ــل م • رضورة وضــع تصــّور واضــح ومتكام

ــتوريّة. الّدس

• إدراج ماّدة الّتبية عى وسائل اإلعام يف املناهج التّعليميّة.

• رضورة التّنسيق مع الهياكل التّعديليّة االتّصاليّة عى الّصعيد املغاريّب والّدويّل.

• رضورة حامية املعطيات الّشخصيّة عى شبكة االنتنت.

ب . التكوين والورشات:

دورات تدريبّية لفائدة فريق الرّصد بالهيئة العليا املستقلّة لالتّصال السمعّي والبرصّي

ــة بإســتمرار وخصوصــا املراقبــني بوحــدة الرّصــد  حرصــت الهيئــة منــذ تركيزهــا عــى تأهيــل مواردهــا البرشيّ

ــتجدات  ــة املس ــتمّر ملواكب ــن املس ــاج للتّكوي ــيّس يحت ــّي التّون ــهد اإلعام ــدا يف املش ــا جدي ــاره اختصاص باعتب

ــم. ــر قدراته ــة لتطوي ــة عريق ــا مؤّسســات تعديلي واالســتئناس بتجــارب ســبقت إليه

ــة  ــدويل والوطنــي، وتنمي ــة إىل دعــم املــام املراقبــني باإلطــار القانــوين ال ــّدورات التّكوينيّ وتهــدف مختلــف ال

ــيّة  ــة الّسياس ــد التّعّدديّ ــات ورص ــد الخروق ــة برص ــيّة الخاّص ــط األساس ــري والّضواب ــام باملعاي ــم يف اإلمل قدراته

ــة وأثناءهــا. ــتات اإلنتخابيّ خــارج الف

ــع  ــمعّي والبــرّي مــع املواضي ــّي الّس ــة التّعاطــي اإلعام ــا مراقب ــع مــن بينه ــن عــدة مواضي ويشــمل التّكوي

ــة  ــوع االجتامعــّي واملعالجــة اإلعاميّ ــة، ومســألة الّن ــة واملحلّيّ ــل يف ضــوء الترّشيعــات الّدوليّ ــة بالطّف املتعلّق

ــة. ــة والتّلفزيّ ــج اإلذاعيّ ــة يف الرام ــات الهّش ــة والفئ ــرأة، وحضــور ذوي اإلعاق ــا امل لقضاي
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وتــّم خــال ســنة 2016 يف إطــار اإلعــان عــن املــرشوع الّنموذجــّي الخــاص بالتصــدي لخطــاب التحريــض عــى 

الكراهيــة يف وســائل اإلعــام الســمعية والبريــة تنظيــم ورشــة تكويــن خاّصــة مراقبــي وحــدة الرصــد، وكان 

محورهــا األســايّس رصــد خطــاب التّحريــض عــى الكراهيــة يف وســائل اإلعــام، وانتظمــت يومــي 26 و27 مــاي 

2016 لفائــدة وحــدات الرّصــد التّابعــة للهيئــات الثـّـاث املشــاركة يف املــرشوع.

وكان الهــدف مــن هــذه الورشــة مســاعدة املشــاركني عــى تحديــد املفاهيــم اإلطاريـّـة للمــرشوع الّنموذجــّي يف 

ضــوء املعايــري الّدوليّــة والترّشيعــات الوطنيّــة وذلــك قصــد تكينهــم مــن:

•  إدراك جيّــد ملفهــوم حّريـّـة التّعبــر وحدودهــا وفقــا للّدســتور التّونــّي الجديــد وللمواثيــق الّدوليّــة 

الّصلــة. ذات 

فهم جيّد للمواثيق الّدوليّة املتعلّقة مبنع التّحريض عىل الكراهية.  •

ــات  ــة والترّشيع ــر الّدوليّ ــوء املعاي ــرشوع يف ض ــة للم ــم اإلطاريّ ــن مــن تعريفــات املفاهي التّمّك  •

لتّونســيّة. ا

التّمّكــن مــن تقنيــات رصــد التّحريــض عــىل الكراهيــة عــىل أســاس مقاربــة حقــوق اإلنســان: املعايــر   •

دة للتّحريــض يف خطّــة الّربــاط. الّســتّة األساســيّة املحــدِّ

  ورشــة عمــل إلنجــاز مــرشوع وثيقــة مرجعيّــة حــول التّنــاول اإلعامــّي لقضايــا املــرأة بالتّعــاون مــع 

ــة للتّدريــب والبحــوث )كوثــر( ومنظّمــة األمــم  ــني التّونســينّي ومركــز املــرأة العربيّ ــة للصحافيّ الّنقابــة الوطنيّ

ــر 2016  ــكو( - 28 أكتوب ــة )اليونس ــم والثّقاف ــة والعل ــدة للّتبي املتّح

  دورات تدريبيّة يف إيطاليا لفائدة مراقبي وحدة الرصد

يف إطــار الرّشاكــة مــع معهــد رصــد وســائل اإلعــام بإيطاليــا »أوبرسفاتــوري دي بافيــا« وبدعــم مــن برنامــج 

ــي  ــدة مراقب ــا( لفائ ــا« )إيطالي ــة »بافي ــان يف مدين ــان تدريبيّت ــت دورت ــس، نُظّم ــايّئ بتون ــدة اإلمن ــم املتّح األم

ــة، حيــث  الهيئــة وذلــك مــن أجــل تطويــر قدراتهــم يف مجــال رصــد وســائل اإلعــام أثنــاء الفــتات االنتخابيّ

اســتفاد املراقبــون مــن الخــرات اإليطاليّــة يف مجــال الرّصــد وخصوصــا منهــا رصــد االنتخابــات املحلّيّــة وصــورة 

املــرأة يف اإلعــام الّســمعّي والبــرّي. كــام شــملت هــذه الــّدورات تقنيــات تحيــني قاعــدة البيانــات املتّصلــة 

ــة الرّصــد. بعمليّ
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دورة تكوينّيــة يف اإلدارة االنتخابّيــة لفائــدة فريــق الرّصــد بالهيئــة العلّيــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي 

ــرصّي  والب

انتظمت يف شهر أوت 2016 دورة تكوينيّة لفائدة فريق الرصد بالهيئة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي 

والبرّي. وقّدم خالها خبريان من برنامج األمم املتّحدة اإلمنايّئ يف تونس ورشات تدريبيّة. وكان الهدف 

منها توضيح املصطلحات االنتخابيّة األساسيّة وذلك استعدادا لانتخابات البلديّة املقبلة. أّما كام تم يف شهر 

نوفمر 2016، تم تنظيم دورة تكوينية من قبل برنامج األمم املتّحدة اإلمنايّئ يف تونس حول وسائل اإلعام 
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واالنتخابات لفائدة مراقبي وحدة رصد الهيئة. وتناولت مواضيع مثل خصوصيّات املراحل االنتخابيّة، والتّغطية 

اإلعاميّة ملختلف مراحل العمليّة االنتخابيّة، والتّغطية اإلعاميّة خال الحملة االنتخابيّة، ومفهوم مدّونة سلوك 

للّصحافيّني.

القسم الرابع: الشكايات

تســهر الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي عــى احــتام القواعــد القانونيّــة واملهنيّــة املنظّمــة 

ــات املســندة إليهــا واملضّمنــة باملرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤّرخ يف 02 نوفمــر  للقطــاع طبقــا للّصاحيّ

2011، حيــث إّن رصــد الخروقــات ال يتــّم فقــط عــن طريــق وحــدة الرّصــد صلــب التابعــة للهيئــة ولكــن أيضــا 

مــن خــال التّفاعــل مــع جمهــور املشــاهدين واملســتمعني مــن خــال الشــكايات الــواردة عليهــا عــر موقعهــا 
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اإللكــتوين أو عــر مكتــب ويدعــم جهــود الهيئــة للّنهــوض بجــودة املضامــني اإلعاميّــة ونــرش ثقافــة التّعديــل 

ــوان  ــا اإللكــتويّن تحــت عن ــا عــى موقعه ــا خاّص ــُة باب ــياق خّصصــت الهيئ ــل املشــتَك، ويف هــذا الّس والتعدي

»فضــاء املســتمع واملشــاهد« وذلــك قصــد تلّقــي الشــكايات.

صورة من نافذة إيداع الشكايات عى املوقع اإللكتوين الرّسمي للهيئة

وقــد تلّقــت الهيئــة طيلــة ســنة 2016 مــا يقــارب 140 شــكاية تعلقــت بجملــة مــن الخروقــات مــن أهّمهــا 

ــا  ــة واملهنيــة يف التّعاطــي اإلعامــّي مــع قضاي املســاس بالكرامــة اإلنســانيّة وعــدم االلتــزام بالقواعــد القانونيّ

الطّفــل، وقــد رصــدت أغلــب هــذه املخالفــات يف برامــج تلفزيــون الواقــع مثــل برنامجــي »عنــدي مــا نقلـّـك« 

الــذي يتــم بثــه عــى قنــاة الحــوار التونــيس و»املســامح كريــم« الــذي يتــم بثــه عــى قنــاة حنبعــل. وهــي 

برامــج تعتمــد عــى تقديــم الحــاالت واملواضيــع األكــر إثــارة لجلــب جمهــور املشــاهدين. 

كــام تلقــت الهيئــة شــكايات تتعلـّـق باأللعــاب الّتويجيّــة التــي يتــم بثهــا عــى وســائل اإلعــام وأكرهــا تواتــرا 

تلــك التــي تتعلــق بعــد التوصــذل بالجوائــز التــي يفــوز بهــا املشــاركون يف الرامــج. 

ويجــدر التّذكــري يف هــذا الّســياق بــأّن تزايــد نســبة األلعــاب الّتويجيّــة يف املشــهد الّســمعّي والبــرّي قــد أثـّـر 

ســلبا عــى املضامــني اإلعاميّــة نظــرا لتداخــل املضامــني اإلعاميــة مــع املــادة اإلشــهارية التــي تقــدم يف هــذه 

األلعــاب.

الباب الثاين: تعديل املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 862016

الّشكايات الواردة عى الهيئة حسب القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة 2016

القنوات الّتلفزيّة

النسبة املئويّة عدد الّشكاوى القنوات الّتلفزيّة

77,57 83 الحوار الّتوني

6,54 7 قناة الّتاسعة

5,61 6 نسمة

2,80 3 الوطنية 1

2,80 3 حّنبعل

1,87 2 الجنوبّية

0,93 1 الوطنّية 2

0,93 1 »آم. تونيزيا«

0,93 1 »يت. آن. آن.«

100 107 املجموع 
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القنوات اإلذاعّية

النسبة املئويّة عدد الّشكاوى القنوات اإلذاعّية

63,64 21 عدم تحديد القناة 

9,09 3 »راديو ماد«

6,06 2 ابتسامة »آف. آم.«

3,03 1 إذاعة كلمة

3,03 1 صرة آف. آم.

3,03 1 إذاعة الكاف

3,03 1 إذاعة القرآن الكريم

3,03 1 اإلذاعة الوطنّية

3,03 1 موزاييك آف آم

3,03 1 إذاعة آم آف آم

100 33 املجموع 

جدول: تصنيف الشكاوى حسب نوع الخرق مثلا حّدده الّشايك
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النسبة املئويّة عدد الّشكاوى الواردة موضوع الخرق حسب الشايك

28,57 40 انتهاك القواعد املهنّية واألخالقّية

20,71 29 املساس بحقوق الطّفل

7,86 11 الّتشهري بالّسمعة ومغالطة الّرأي العاّم

6,43 9 عدم احتام الّذوق العاّم وهويّة املجتمع

5,00 7 عدم احتام كرامة اإلنسان

3,57 5 عدم احتام قواعد اإلشهار

3,57 5 طلب إيقاف برنامج

2,86 4 عدم احتام القواعد املنظّمة لأللعاب الّتويجّية

2,86 4 تصوير  دون ترخيص

2,86 4 مطالبة بحّق الرّّد

2,86 4 رفع تظلّم للهيئة

2,86 4 غري محّدد بدّقة

1,43 2 الّتحريض عى خطاب الكراهية

1,43 2 عدم الّتخاطب باللّغة العربّية

1,43 2 عدم تسليم جائزة تّم الفوز بها

1,43 2 مطلب لغلق قناة

0,71 1 الّتمييز  ضّد املرأة

0,71 1 االعتداء عى الّصّحة العاّمة

0,71 1 بّث عشوايّئ

0,71 1 الرقابة عى جزء من روبورتاج »صنرصة«

0,71 1 متجيد اإلرهاب واإلشادة به

0,71 1 عدم حاية املعطيات الّشخصّية

100 140 املجموع 

رسم بياين: تصنيف الّشكاوى حسب مطلب الّشايك
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القسم الخامس: قرارات الهيئة املتعلّقة باملخالفات 

تســهر الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعّي والبــرصّي منــذ إحداثهــا يف 3 مــاي 2013 عــى دعــم 

ــة الّثانيــة، وذلــك نتاجــا لثــورة  ــة الّتعبــري باعتبارهــا مبــدأ دســتوريّا تقــوم عــى أساســه الجمهوريّ حّريّ

ومكســبا مهــا مــن مكاســب ثــورة  17 ديســمر - 14 جانفــي 2011 التــي قطعــت مــع نظــام االســتبداد 

ــا  ــة وفق ــه يف املارس ــي تحكم ــط الت ــاة الضواب ــي مراع ــب يقت ــذا املكس ــى ه ــة ع ــري أن املحافظ غ

للدســتور واملواثيــق الدوليــة والنصــوص القانونيــة والتتيبيــة الجــاري بهــا العمــل.

ــمعية  ــة الس ــآت اإلعالمي ــد املنش ــرارات ض ــن الق ــة م ــنة 2016 جمل ــالل س ــة خ ــذت الهيئ ــد اتخ وق

ــرصي. ــمعي والب ــال الس ــة االتص ــة حري ــم مارس ــي تنظ ــط الت ــت الضواب ــي خالف ــة الت والبرصي

تصنيف القرارات املتعلقة باملخالفات

مخالفة قواعد 

اإلشهار
متييز ضّد املرأة بّث دون إجازة

املّس بالكرامة 

البرشيّة

انتهاك حقوق 

الطّفل

الّتحريض عى 

الكراهية

املّس من األمن 

العاّم

03 01 04 04 04 03 03

الباب الثاين: تعديل املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 902016

تصنيف املخالفات

% 4

% 14
% 14

% 14

تييز ضد املرأة

مخالفة قواعد االشهار املس من األمن العام التحريض عى الكراهية

% 18,4

% 18,4
% 18,4

بث دون إجازةإنتهاك حقوق الطفل املس بكرامة البرشية

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة تُتّخــذ اســتنادا إىل تقاريــر وحــدة الرّصــد وإىل الّشــكايات 

الــواردة عليهــا والتــي يُراعــى فيهــا مبــادئ حــق الدفــاع، التــدرج يف العقوبــة واملامئــة بــني الخــرق املرتكــب 

والعقوبــة املســلّطة، وقــد تراوحــت القــرارات بــني لفــت نظــر وتنبيهــات وإيقــاف برامــج وعقوبــات ماليّــة.

وقــد اتّخــذت الهيئــة القــرارات األكــر رصامــة ضــّد املخالفــات الجســيمة عــى معنــى الفصــل 30 مــن املرســوم 

ــة  ــاف ومض ــت يف إيق ــبات تثّل ــج يف 5 مناس ــاف برام ــرار  إيق ــاذ ق ــك اتّخ ــن ذل ــنة 2011. م ــدد 116 لس ع

ــر ذلــك وقراريــن  ــار أن القانــون املنظــم للقطــاع يحّج ــة يف جراحــة التّجميــل بإعتب إشــهاريّة لخدمــات صّحيّ

بســبب العــود لنفــس املخالفــة األوىل املتمثلــة يف بــّث خطــاب الكراهيــة والتّحريــض عــى العنــف، والثّانيــة 
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تتمثـّـل يف مخالفــة القواعــد التــي تنظّــم كيفيّــة التّعاطــي اإلعامــّي مــع قضايــا الطّفــل نظــرا لحساســيّة هــذه 

ــم للقطــاع الّســمعّي والبــرّي  الفئــة ورضورة حاميتهــا، وهــو مــا جعــل الهيئــة ترفــق كــرّاس الــرّشوط املنظّ

مبلحــق يتعلـّـق بحاميــة األطفــال وحقوقهــم، وقــد ســلّطت الهيئــة يف هــذا اإلطــار  أقــى عقوبــة منــذ إحداثهــا 

ــة جســيمة. ــة وقانونيّ تثّلــت يف إيقــاف برنامــج ملــدة 3 أشــهر  وذلــك الرتكابــه إخــاالت مهنيّ

جدول قرارات الهيئة بشأن املخالفات املرتكَبة لسنة 2016

سحب اإلجازة عقوبات مالّية منع إعادة البّث إيقاف برامج تنبيه لفت نظر

0 05 07 04 06 05

رسم بيايّن لقرارات الهيئة بشأن املخالفات املرتكَبة لسنة 2016

% 26,7

% 15,4

% 19,5

% 22,6

% 18,5

إنتهاك حقوق الطفل

لفت نظر

منع إعادة البّث إيقاف برامج

عقوبات ماليّة
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املخالفات املرصودة والقرارات الّصادرة يف شأنها لسنة 2016

لفت نظر

قرار الهيئة  املخالفة القناة 

ــخ 16 فيفــري 2016  لفــت نظــر بتاري

إىل رضورة تفــادي مثــل هــذا التّعاطــي 

مــع مســائل حّساســة مثــل الّدعــوة إىل 

ــة  ــط املهنيّ ــزام بالّضواب ــوت، وااللت امل

مــع رضورة التّأكيــد عــى حــّق كّل 

إنســان يف الحيــاة واحــتام حقــوق 

املعوقــني والفئــات الهّشــة وحاميــة 

ــدد 116  ــوم ع ــا للمرس ــال طبق األطف

2011  -

الّدعــوة إىل القتــل الرّحيــم يف برنامــج “24/7” بتاريــخ 19 جانفــي 

2016 وبالتّحديــد يف فقــرة األخبــار )24 ســاعة(، والتــي بـُـّث فيهــا 

ــن  ــه القارصي ــم البني ــوت الرّحي ــب امل ــد يطل ــن وال ــاٌج ع روبورت

املصابــني بإعاقــة، وقــد رّدد الوالــد عبــارات حــول القتــل الرّحيــم 

ــام  ــن قتله ــه م ــام أو تكين ــه وقتله ــذ طفلي ــلط بأخ ــب الّس وطال

وُختــم الروبورتــاج بالتعبــري عــن اســتعداده لســكب البنزيــن 

عليهــام وعــى نفســه وإحــراق الجميــع دون أن تتدّخــل الصحفيّــة 

ــاة  ــني يف الحي ــن الطّفل ــّق هذي ــى أّن ح ــد ع ــه للتّأكي ــد عرض بع

مقــّدس أيّــا كانــت إِرادة الوالــد مــامّ يــدّل عــى تعــاط غــري 

مهنــّي مــع املســألة مــن ناحيــة، ومــّس مــن حــّق الحيــاة وإســاءة 

للمعوقَــني باعتبارهــم ميثّلــون فئــة لهــا حقوقهــا يف املجتمــع مــن 

ــة أخــرى. ناحي

الحوار الّتونّي

ــخ 16 فيفــري 2016  لفــت نظــر بتاري

باإلشــهار  القيــام  تفــادي  إىل رضورة 

مقتضيــات  احــتام  املقّنــع، ورضورة 

الكرامــة البرشيـّـة بعــدم بــّث مشــاهد 

كرامــة  مــن  املــّس  شــأنها  مــن 

تصويرهــم  يقــع  الذيــن  األشــخاص 

طبقــا للمرســوم عــدد 116 - 2011

ــانيّة  ــة اإلنس ــاس بالكرام ــى املس ــاوة ع ــع، ع ــهار مقّن ــّث إش ب

ــل«  لألشــخاص الذيــن تــّم تصويرهــم يف برنامــج »نــاس نــاس اللّي

ــي  ــوم 5 جانف ــه ي ــادة بثّ ــت إع ــمر 2015 وتّ ــخ 31  ديس بتاري

2016، والــذي تضّمــن مشــاهد تــوىّل فيهــا مقّدمــا الرنامــج تقديــم 

مرطّبــات إىل عــدد مــن املواطنــني دون مــأوى وذلــك مبناســبة رأس 

الّســنة اإلداريـّـة، وكان أحــد املقّدمــني يــرّدد يف كّل مــرّة يقــّدم فيهــا 

ــات  ــن مرطّب ــة م ــذه هدي ــا ه ــني »طبع ــد املواطن ــات ألح املرطّب

ــان«. رشكــة فُ

قناة الجنوبّية

لفــت نظــر بتاريــخ 16 فيفــري 2016، 

وذلــك بــضورة تفــادي كّل خطــاب 

إعامــّي غــري موضوعــّي مــن شــأنه 

ــة.  ــف والكراهي ــى العن ــض ع التّحري

التــزام  إىل  الهيئــة  تدعــو  كــام 

ــدم  ــتقاليّة وع ــدأ االس ــني مبب الّصحافيّ

االنخــراط    يف مواقــف منحــازة طبقــا 

ــدد 116  ــوم ع ــن املرس ــل 28 م للفص

        2011  -

التّحريــض عــى العنــف والكراهيــة مــن خــال اســتعامل مقّدمــة 

برنامــج »تونــس أيــا وطنــي» الــذي بـُـّث بتاريــخ 10 جانفــي2016  

التــزام  عــدم  عــن  تنــّم  وتحريضيّــة  محايــدة  غــري  لعبــارات 

ــا  ــة، ضــّد األحــزاب اليســاريّة وهــو م ــة الّصحفيّ ــات املهن بأخاقيّ

ينــّم عــن موقــف إيديولوجــّي كــام أّن ذكــر اســم أحــد األحــزاب 

وحــرشه يف هــذا التّصــّور البــّد مــن أن يفهــم كنــوع مــن التّحريــض 

ــات املجتمــع. ــني فئ ــة ب والّدعــوة للكراهي

رصاحة آف. آم.
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ــارس 2016  ــخ 16 م ــر بتاري ــت نظ لف

إىل رضورة تفــادي نــرش مثــل تلــك 

الفيديوهــات أو الرّســائل املتضّمنــة 

ملثــل تلــك املضامــني والتــي مــن شــأنها 

صفــوف  يف  والفــزع  البلبلــة  إثــارة 

مــن   30 للفصــل  طبقــا  املواطنــني 

املرســوم عــدد 116 - 2011

املــّس مــن ســامة مؤسســات الدولــة وزعزعــة  األمــن العــام 

وترويــع املواطنــني مــن خــال بــّث مقطــع فيديــو مقتطــف مــن 

قنــاة الجامهرييــة الليبيــة تحــت عنــوان »صحفــّي ليبــّي« بتاريــخ 

16 مــارس 2016  وحيــث تضّمــن مقطــع الفيديــو تهديــدات 

للّدولــة التّونســيّة بالقــول إّن »حكومتكــم ورئيســكم دواعــش 

وتونــس العاصمــة ســتكون تحــت مرمــى نــريان داعــش« رغــم أن 

ــق  ــر الدقي ــتوى الخ ــي إىل مس ــور ال يرتق ــو  املذك ــع الفيدي مقط

ــه. ــاالت صاحب ــن انفع ــري ع ــرّد تعب وهــو مج

صرة آف آم

ــارس 2016  ــخ 16 م ــر بتاري ــت نظ لف

إىل رضورة تفــادي نــرش مثــل تلــك 

الفيديوهــات أو الرّســائل املتضّمنــة 

ملثــل تلــك املضامــني والتــي مــن شــأنها 

صفــوف  يف  والفــزع  البلبلــة  إثــارة 

مــن   30 للفصــل  طبقــا  املواطنــني 

املرســوم عــدد 116 - 2011

املــّس مــن ســامة مؤّسســات الّدولــة وزعزعــة  األمــن العــاّم 

وترويــع املواطنــني مــن خــال بــّث مقطــع فيديــو مقتطــف 

»صحفــّي  عنــوان  تحــت  اللّيبيــة«  »الجامهرييّــة  قنــاة  مــن 

ليبــّي« بتاريــخ 16 مــارس 2016  وحيــث تضّمــن مقطــع الفيديــو 

ــكم  ــم ورئيس ــول إّن »حكومتك ــيّة بالق ــة التّونس ــدات للّدول تهدي

دواعــش وتونــس العاصمــة ســتكون تحــت مرمــى نــريان داعــش«، 

ــر  ــتوى الخ ــي إىل مس ــور ال يرتق ــو املذك ــع الفيدي ــم أّن مقط رغ

ــه. ــاالت صاحب ــن انفع ــري ع ــرّد تعب ــو مج ــق وه الّدقي

راديو ماد

الّتنابيه

القرار  املخالفة القناة 

الباب الثاين: تعديل املشهد اإلعامّي الّسمعّي والبرّي
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تنبيــه بتاريــخ 16 فيفــري 2016  إىل 

حاميــة  مقتضيــات  احــتام  رضورة 

ــى  ــة الفض ــاة املصلح ــة ومراع الطّفول

ــج  ــجيات الرام ــحب تس ــل، وس للطّف

املوقــع  مــن  التّنبيــه  موضــوع 

ومــن  للقنــاة  الرّســمّي  اإللكــتويّن 

صفحــات التّواصــل االجتامعــّي التّابعة 

لهــا وعــدم إعــادة بثّهــا طبقــا للفصــول 

ــوم 116 -  ــن املرس 5 و27 و28 و29 م

 2011

ــال  ــة ألطف ــة وصادم ــّث مشــاهد عنيف ــة وب ــة الطّفول عــدم حامي

تعرّضــوا للعنــف والتّعذيــب يف برنامــج »قضايــا الســاعة« بتاريــخ 

09 نوفمــر 2015 وكذلــك بــّث صــور متحرّكــة عــن حيــاة الّنبــّي 

بتاريــخ 21 نوفمــر 2015 تضّمنــت مضامــني عنيفــة غــري مناســبة 

لألطفــال. كذلــك برنامــج »قافلــة تونــس الخرييّــة« الــذي تــّم بثـّـه 

بتاريــخ 13 ديســمر 2015 حيــث عرضــت فيــه صــور عــدد مــن 

ــة.  األطفــال مكشــويف الوجــه وهــم يتلّقــون إعانــات خرييّ

قناة اإلنسان

تنبيــه بتاريــخ 16 فيفــري 2016 بعــدم 

وإىل  اإلرهابيّــة  للجامعــات  الّتويــج 

احــتام مقتضيــات كرامــة اإلنســان 

مــن  املذكــورة  املضامــني  وســحب 

ــة  ــمّي لإلذاع ــتويّن الرّس ــع االلك املوق

ــّي  ــات التّواصــل االجتامع ــن صفح وم

التّابعــة لهــا وعــدم اإلعــادة طبقــا 

مــن  و29  و28  و27   5 للفصــول 

 2011  -  116 عــدد  املرســوم 

بــّث فيديوهــات  الّتويــج للجامعــات اإلرهابيّــة مــن خــال 

صادمــة تــّس مــن كرامــة اإلنســان بتاريــخ 8 ديســمر 2015 و21 

جانفــي 2016  

جوهرة آف. آم.

ــري 2016 إىل  ــخ 16 فيف ــه بتاري التّنبي

حاميــة  مقتضيــات  احــتام  رضورة 

املصلحــة  مراعــاة  وعــدم  الطّفولــة 

التّقريــر  وســحب  للطّفــل  الفضــى 

اإللكــتويّن  املوقــع  مــن  املذكــور 

صفحــات  ومــن  للقنــاة  الرّســمّي 

لهــا  التّابعــة  االجتامعــّي  التّواصــل 

ــن  ــول 5 و27 و28 و29 م ــا للفص طبق

 2011  -  116 عــدد  املرســوم 

عــدم احــتام مقتضيــات حاميــة الطّفولــة وعــدم مراعــاة املصلحــة 

الُفضــى للطفــل مــن خــال بــّث صــور ألطفــال مكشــويف الوجــه 

وعــرض وضعيّاتهــم االجتامعيّــة الّصعبــة نتيجــة للفقــر الــذي 

ــاين منــه عائاتهــم. تُع

قناة حّنبعل

التّنبيــه إىل رضورة االلتــزام بالّضوابــط 

إعــادة  وعــدم  والقانونيّــة  املهنيّــة 

البــّث انطاقــا مــن املوقــع االلكــتويّن 

صفحــات  ومــن  للقنــاة  الرّســمّي 

لهــا  التّابعــة  االجتامعــّي  التّواصــل 

وعــدم إعــادة بثّــه طبقــا للفصــول 05 

و27 و29 مــن املرســوم عــدد 116 - 

2011

بــّث رســائل تهديــد واضحــة وعــدم احــتام كرامــة اإلنســان 

ــه  ــّم بثُّ ــذي ت ــك« ال ــاة الخاّصــة يف برنامــج »عنــدي مــا نقلّ والحي

ــا  ــط أبً ــه املنّش ــتضاف خال ــذي اس ــارس 2016 وال ــخ 15 م بتاري

وابنتــه واتّســم اللّقــاء بينهــام بالتّشــنج والعنــف اللّفظــي وأّدى إىل 

توجيــه األب البنتــه عــّدة شــتائم عقبهــا تهديــد واضــح باالعتــداء 

ــا. عليه

الحوار الّتونّي
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التّنبيــه إىل رضورة االلتــزام بالّضوابــط 

التّمييــز  والقانونيّــة وعــدم  املهنيّــة 

ضــّد املــرأة وســحب املقطــع املخالــف 

مــن الرنامــج املذكــور مــن املوقــع 

ومــن  للقنــاة  الرّســمّي  اإللكــتويّن 

االجتامعــّي  التّواصــل  صفحــات 

ــه طبقــا  التّابعــة لهــا وعــدم إعــادة بثّ

للفصــول 05 و27 و29 مــن املرســوم 

 2011 - عــدد 116 

بــّث خطــاب يتضّمــن تييــزا ضــّد املــرأة يف برنامــج RDV9 بتاريــخ 

22 أفريــل 2016 حيــث وّجــه الّضيــف وهــو شــخص يلّقــب 

ــرأة. ــا للم ــا مهين ــور« خطاب »بالعنڨ

قناة الّتاسعة

 2016 مــاي   12 يف  املــؤّرخ  التّنبيــه 

وذلــك بعــدم الّدعــوة إىل التّعّصــب 

عــى  التّحريــض  وعــدم  والتّطــرّف 

إعــادة  ومنــع  والكراهيــة  العنــف 

وســحب  القــرار  موضــوع  الحلقــة 

ــع  ــن املوق ــه م ــّم بثّ ــذي ت ــو ال الفيدي

ومــن  للقنــاة  الرّســمي  اإللكــتويّن 

ــا  ــّي طبق صفحــات التّواصــل االجتامع

مــن  و29  و27    5 2و  للفصــول  

        2011  -  116 عــدد  املرســوم 

التحريــض عــى العنــف والكراهيــة يف برنامــج »كلمــة الجمعــة« 

بالتّعّصــب  الخطــاب  يتّســم  حيــث   2016 أفريــل   1 بتاريــخ 

والتّطــرف ضــّد القوانــني املناهضــة للعنــف ضــّد املــرأة واعتبارهــا 

ــامّي.  ــن اإلس ــة للّدي ــرة ومعادي ــة كاف ــات غربيّ ــن مؤّسس ــأيت م ت

قناة اإلنسان

قرارات إيقاف برامج وتسليط خطايا مالية

القرار  املخالفة القناة 

 09 بتاريــخ  الهيئــة  مجلــس  قــرار 

جــوان 2016    بإيقــاف بــّث الومضــة 

طبقــا  القــرار  موضــوع  اإلشــهاريّة 

للفصــول 27 و 28 مــن املرســوم عــدد 

2011-116 والفصــل 16 مــن األمــر 

ــاي  ــؤّرخ يف 17 م عــدد 93 – 1155 امل

القانــون  مــن   22 والفصــل    1993

عــدد 21 لســنة 1991 والفصــل 36 

مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1998 

كــرّاس  مــن   48 بالفصــل  وعمــا 

رشوط الحصــول عــى إجــازة إحــداث 

واســتغال قنــاة تلفزيّــة خاّصــة .

بــّث ومضــة إشــهارية لخدمــات صّحيّــة يف جراحــة التّجميــل 

ــاءة  ــاء وبكف ــتقبل الحرف ــي ستس ــة الت ــا باملصّح ــت تنويه تضّمن

األطبّــاء الذيــن ســيؤّمنون التّدّخــات الطّبّيّــة وهــو مــا ميثـّـل خرقــا 

لالتزامــات الــواردة يف الّنصــوص الجــاري بهــا العمــُل وااللتزامــات 

ــازة. ــة اإلج ــرّشوط واتّفاقيّ ــواردة بكرّاســات ال ال

قناة الّتاسعة
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قــرار مجلــس الهيئــة بإيقــاف بــّث 

ــة  ــة برشك ــهاريّة املتعلّق ــة اإلش الومض

ــة  “Med Espoir ”  يف نســختها الثّاني

طبقــا    ،2016 جــوان   14 بتاريــخ 

ــني 27 و28 مــن املرســوم عــدد  للفصل

ــر  ــن األم ــل 16 م 116 - 2011 والفص

عــدد 1155 لســنة 1993 املــؤّرخ يف 17 

مــاي 1993  والفصــل 36 مــن القانــون 

الفصــل  و   1998 لســنة   40 عــدد 

املتعلّــق  الــرّشوط  كــرّاس  مــن   48

إحــداث  إجــازة  عــى  بالحصــول 

واســتغال قنــاة تلفزيّــة خاّصــة.

ــهاريّة  ــة  اإلش ــس الومض ــّث  نف ــعة«    ب ــاة »التّاس ــتئناف قن اس

موضــوع  قــرار الهيئــة الّصــادر عنهــا بتاريــخ 9 جــوان 2014  

ــة  واالقتصــار عــى تســمية الرّشكــة املستشــهرة يف الّســياحة الطّبّيّ

وأرقــام الهاتــف التّابعــة لهــا واإلعــان عــن أســاليب دفــع ميــرّسة 

ــاء  ــب الحرف ــى جل ــل ع ــا وتعم ــرّوج له ــي ت ــات الت ــاء الخدم لق

ــا. إليه
قناة الّتاسعة

ــخ 17 جــوان 2016 يقــي  ــرار بتاري ق

بتخطئــة القنــاة مببلــغ قــدره 15 ألــف 

املــؤّرخ يف 16  للتّنبيــه  تبعــا  دينــار 

فيفــري 2016 وطبقــا للفصــول 5 و29 

ــوم 116 - 2011  ــن املرس م

مــّس بحقــوق الطّفــل مــن خــال بــّث برنامــج »املســامح كريــم« 

بتاريــخ 19 مــاي 2016 حيــث تضّمــن اســتضافة لشــقيقة الطّفــل 

ــت  ــني. وتّ ــة املّاس ــه مبنطق ــه وقتل ــّم اختطافُ ــذي ت ــني’’ ال ‘’ياس

ــا كشــاهد عيــان بخصــوص مــا حصــل ألخيهــا، وهــو مــا  محاورتُه

ــمعّي  ــال الّس ــة االتّص ــة حّريّ ــط مامرس ــد ضواب ــا ألح ــل خرق ميثّ

والبــرّي وهــو حاميــة الطّفولــة باعتبــار أّن محــاورة طفلــة بتلــك 

ــه  ــأنه أن يخلّف ــن ش ــا م ــى مل ــا الُفض ــراع مصلحته ــة مل ت الطريق

لديهــا مــن آثــار نفســيّة بليغــة مبعايشــة الحــدث األليــم وبشــاعة 

الجرميــة مجــّددا. وقــد ســبق للقنــاة أن قامــت بنفــس الخــرق ويف 

نفــس الرنامــج حيــث أصــدرت الهيئــة تنبيهــا يف الغــرض بتاريــخ 

16 فيفــري 2016 وهــو مــا يجعلهــا يف حالــة عــود. 

قناة حّنبعل

ــة  قــرار مجلــس الهيئــة بتســليط خطيّ

ماليّــة قدرُهــا 30 ألــف دينــار وإيقــاف 

بــّث برنامــج كلمــة الجمعــة ملــّدة 

ثاثــة أشــهر وذلــك ابتــداء مــن صــدور 

القــرار بتاريــخ 17 جــوان 2016 طبقــا 

للفصــل 14 مــن كــرّاس رشوط إحــداث 

واســتغالها  خاصــة  تلفزيــة  قنــاة 

ــدد  ــوم ع ــن املرس ــول 5 و29 م والفص

        2011 - 116

العنــف  عــى  تحريــض  رســائل  بــّث  إىل  عــود  حالــة  رصــد 

ــاي 2016  ــخ 20 م ــة« بتاري ــة الجمع ــج »كلم ــة يف برنام والكراهي

حيــث يتّســم الخطــاب بالتّعّصــب والتّطــرف مــن خــال التطــرّق 

لحادثــة اختطــاف وذبــح الطّفــل ياســني العيّــاري وقــد دعــا 

ــوات  ــات إىل األص ــم دون اإلنص ــدام املتّه ــج إىل »إع ــّدم الرنام مق

ــم  ــد اتّه ــان« وق ــوق اإلنس ــتام حق ــو إىل اح ــي تدع ــة الت الّناعق

املنابــر اإلعاميّــة التــي نعتهــا مبنابــر الّنفــاق بنــرش الرّذيلــة وذلــك 

ــة«  وأّن وســائل  ــا »بالّنكب ــي نعته ــة والت مبســاندة الّنخــب املثّقف

اإلعــام تقــوم بالتّحريــض ضــّد األمئـّـة الرّشفــاء والّروضــات القرآنيّــة 

ــث إّن  ــف. وحي ــى العن ــا ع ــل تحريض ــا ميثّ ــو م ــاب،  وه والحج

هــذا القــرار كان موضــوع تنبيــه لنفــس املخالفــة بتاريــخ 12 مــاي 

ــودا. ــر ع ــاّم يُعت 2016 م

قناة اإلنسان
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مــا  عنــدي  برنامــج«  بــّث  إيقــاف 

نقلّــك« ملــّدة ثاثــة أشــهر بدايــة مــن 

وســحب   ،2016 أكتوبــر   19 تاريــخ 

القــرار  مبوضــوع  املتعلّــق  الجــزء 

املوقــع  مــن  املذكــورة  الحلقــة  يف 

صفحاتهــا  ومــن  للقنــاة  اإللكــتويّن 

ــّي،  ــل االجتامع ــبكات التّواص ــى ش ع

ــن  ــزء م ــذا الج ــار أّن ه ــك باعتب وذل

الحلقــة قــد شــّكل خرقــا جســيام عــى 

ــني 5  ــرة األوىل مــن الفصل ــى الفق معن

ــن املرســوم عــدد 116 - 2011 و30 م

رصــد عديــد اإلخــاالت املهنيّــة والقانونيّــة مــن خــال بــّث 

برنامــج »عنــدي مــا نقلـّـك« والــذي تــّم بتاريــخ 14 أكتوبــر 2016، 

حيــث تنــاول الرنامــج يف جــزء منــه حالــة اجتامعيّــة لفتــاة، ثبــت 

بعــد تحــّري الهيئــة ومــن خــال تقريــر املنــدوب العــاّم لحاميــة 

الطفولــة أنّهــا ال تــزال قــارصا وكانــت تتعــرّض العتــداء جنــيّس مــن 

قبــل ثاثــة مــن أقاربهــا منــذ ســّن الرّابعــة عــرشة وهــي يف تاريــخ 

ــوىّل والدهــا حــال  ــد ت ــن أحدهــم وق ــل م ــج حام ــر الرنام تصوي

علمــه مبــا حصــل طردهــا مــن املنــزل.         

وقــد تــّم إخفــاء وجــه الطّفلــة دون أن يتــّم طمــس هويّتهــا مــن 

ــة أخيهــا ووالدهــا وذكــر اســمها، وهــو  خــال الكشــف عــن هويّ

ــا  ــا ويعرّضه ــا رضرا نفســيّا واجتامعيّ ــن شــأنه أن يُلحــق به ــا م م

ــا. ــز ووصمهــا اجتامعيّ للخطــر واإلســاءة والتّميي

ــة مخالفــا  ــة بالطفل ــات الخاّص ــك املعطي ــل تل ــّث مث ــل ب كــام ميثّ

ألحــكام الفصــل 24 مــن الدســتور والفصــل 28 مــن القانــون 

األســايّس عــدد 63 لســنة 2004 واملتعلّــق بحاميــة املعطيــات 

الّشــخصيّة الــذي يقــي بأنـّـه ال ميكــن معالجــة معطيات شــخصيّة 

متعلّقــة بطفــل إاّل بعــد الحصــول عــى موافقــة وليّــه وبــإذن مــن 

ــايض األرسة. ق

حيــث ميثـّـل تنــاول املوضــوع بتلــك الّشــاكلة خرقــا للفصــل 6 مــن 

مجلـّـة حاميــة الطّفــل الــذي ينــّص عــى أنـّـه “لــكّل طفــل الحــّق يف 

احــتام حياتــه الخاّصــة مــع مراعــاة حقــوق ومســؤوليّات أبويــه أو 

مــن يحــّل محلّهــام”.

الحوار الّتونّي
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الباب الثالث: العاقات الخارجيّة

ولّية خالل سنة 2016 القسم األول: مشاركة الهيئة يف الّتظاهرات الدَّ

ــال  ــام واالتّص ــل اإلع ــال تعدي ــني يف مج وليّ ــني الدَّ ــف الفاعل ــع مختل ــات م ــني العاق ــعيها إىل تت ــار س يف إط

ــادل التجــارب والخــرات يف هــذا املجــال الــذي يشــهد تحــوالت وتطــورات مســتمرة  الّســمعّي والبــرّي وتب

ــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي خــال ســنة 2016 يف جملــة مــن التّظاهــرات  شــاركت الهيئــة العلي

وليّــة مكنهــا باإلضافــة عــى مــا ذكــر بالتّعريــف بنشــاطاتها مــن أجــل املســاهمة يف دعــم املســار الّدميقراطّي  الدَّ

ــات. يف تونــس وضــامن الحقــوق والحّريّ

القّمة العامليّة حول وسائل اإلعام )20/21 مارس 2016 بقطر(

شــاركت الهيئــة ممثلــة يف شــخص رئيســها يف فعاليــات القّمــة العامليّــة الثّالثــة التــي اســتضافتها قطــر يف الفــتة 

مــن 20 إىل 21 مــارس 2016 تحــت عنــوان »مســتقبل األخبــار واملؤّسســات اإلخباريـّـة«.

وتحــورت الّنــدوة حــول أهــّم القضايــا املتعلّقة بوســائل اإلعــام يف الوقــت الرّاهن مبــا يف ذلك تأثــري التّكنولوجيا 

ــني والطلبــات الّدامئــة  ــة نقــل األخبــار واالســتاتيجيّات املســتدامة للعمــل اإلعامــّي وحاميــة الّصحافيّ يف عمليّ

واملتغــرّية للــّرأي العــاّم عــر أنحــاء العــامل.

اليوم العاملّي لحّريّة الّصحافة )02/04 ماي 2016 بفنلندا(

ــه  ــذي نظّمت ــة ال ــة الّصحاف ــّي لحّريّ ــوم العامل ــات الي ــة للمشــاركة يف فعاليّ ــس الهيئ ــوة لرئي ــه الّدع ــّم توجي ت

ــاي 2016. ــن 2 اىل 4 م ــة م ــة الفنلنديّ ــكو يف العاصم اليونس

ــة  ــة املطروحــة أمــام حّريّ ــات الرّاهن ــع حــول التّحّدي ــة مــن املواضي ــوم جمل ــون لهــذا الي ــار املنظّم وقــد اخت

ــوا. ــام كان ــني أين ــايّف لإلعاميّ ــّوع الثّق ــني والتّن ــة وســامة الّصحافيّ ــة والوصــول إىل املعلوم الّصحاف

الّندوة الّدولية حول »مكافحة اإلرهاب والوقاية من التّطرّف« )06/07 جوان بباريس(

ــة حــول »مكافحــة اإلرهــاب  ــدوة الّدوليّ ــات الّن ــن خــال أحــد أعضــاء مجلســها يف فعاليّ ــة م شــاركت الهيئ

ــي  ــوان 2016 والت ــن 6 اىل 7 ج ــة م ــة للفرنكوفونيّ ــة الّدوليّ ــا املنظّم ــي نظّمته ــرّف« الت ــن التّط ــة م والوقاي

ــرق لصياغــة التّوّجهــات االســتاتيجيّة وضبــط  جمعــت ألّول مــرّة شــخصيّات وخــراء للّنظــر يف املناهــج والطّ

خطـّـة عمــل مســتقبليّة ملكافحــة اإلرهــاب والوقايــة مــن التّطــرّف. وقــد تدّخــل الّســيّد عــادل البصيــل ممثـّـا 

ــل  ــة يف مجــال تأهي ــه الهيئ ــاول اإلعامــّي لإلرهــاب قصــد التّعريــف مبــا قامــت ب ــة يف محــور التّن عــن الهيئ

الّصحافيّــني للقيــام بعملهــم طبــق الّضوابــط املهنيّــة واألخاقيّــة خصوصــا يف وقــت فــتات األزمــات ومــن بينهــا 

ــة. ــات اإلرهابيّ ــة العمليّ تغطي

اللّجنة املديرة لوسائل اإلعام )28 جوان و01 جويلية 2016 بستاسبورغ(

ــائل  ــرة لوس ــة املدي ــا، أشــغال اللّجن ــا ماحظ ــة، بصفته ــس الهيئ ــاين، عضــو مجل ــى الغري ــيّدة من تابعــت الّس

ــة 2016. ــوان اىل 1 جويلي ــن 28 ج ــا م ــبورغ بفرنس ــة ستاس ــا مبدين ــس أوروبّ ــا مجل ــي نظّمه ــام الت اإلع

لقاء عمل مع الهيئة التّعديليّة الّسويرسيّة )23/25 أوت 2016 بجنيف(

ــه  ــوة من ــه بدع ــال وأعضــاء مكتب ــويرسيّة لاتّص ــة الّس ــر الفيدراليّ ــع مدي ــامع م ــة يف اجت ــس الهيئ شــارك رئي

ــات  ــة للهيئ ــبكة الفرنكوفونيّ ــتوى الّش ــى مس ــايّئ وع ــتوى الثّن ــى املس ــتَك ع ــاون املش ــاالت التّع ــث مج لبح
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.)REFRAM( التّعديليّــة 

برنامج تكوين لفائدة الوسطاء اإلعاميّني )14/21 سبتمر 2016 أملانيا، فرنسا(

شــاركت الّســيّدة راضيــة الّســعيدي، عضــو مجلــس الهيئــة يف بعثــة صحفيّــة إىل كّل مــن أملانيــا وفرنســا وذلــك 

يف إطــار برنامــج تكويــن لفائــدة الوســطاء اإلعاميّــني التّونســينّي »Médiateurs« مــن 14 إىل 21 ســبتمر 2016.

اختتام الّدورة التّكوينيّة ملراقبي الهيئة بإيطاليا )06/08 أكتوبر 2016، إيطاليا(

حــض رئيــس الهيئــة اختتــام الــّدورة التّكوينيّــة التــي نُظّمــت لفائــدة مراقبــي الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 

الّســمعّي والبــرّي حــول مراقبــة وســائل اإلعــام يف الفــتات االنتخابيّــة التــي انعقــدت مــن 02 اىل 08 أكتوبــر 

 »Osservatorio Di Pavia« »2016 مبؤسســة معهــد رصــد وســائل اإلعــام بإيطاليــا »أوبرسفاتــوري دي بافيــا

بدعــم مــن برنامــج األمــم املتّحــدة للتّنميــة. 

ندوة حول حفظ األرشيف الّسمعّي والبرّي )31 أكتوبر /01 نوفمر 2016 باملغرب(

ــاين، عضــو املجلــس وســمرية  ــى الغري ــيدات من ــة والّس ــة مــن رئيــس الهيئ ــة متكّون ــة مــن الهيئ شــاركت بعث

الحاّممــي ومــروى العيـّـاري مــن القســم التّقنــّي، يف الّنــدوة الّدوليّــة حــول حاميــة األرشــيف الّســمعّي والبرّي: 

ــة برشاكــة مــع  ــمعّي والبــرّي املغربيّ ــال الّس ــا لاتّص ــُة العلي ــا الهيئ ــي نظّمته ــراث وذاكــرة مشــتَكة« الت »ت

ــة لهيئــات تعديــل اإلعــام والهيئــة العليــا لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي بالكــوت ديفــوار   الّشــبكة الفرنكوفونيّ

ــذي  ــة، وذلــك يف إطــار برنامــج العمــل ال ــر  و1 نوفمــر 2016 بالّصخــريات باململكــة املغربيّ يومــي 31 أكتوب

ــة. ــة للهيئــات التّعديليّ وقــع اعتــامُده يف إطــار الّشــبكة الفرنكوفونيّ

وخلصــت أعــامل هــذه الّنــدوة إىل التّأكيــد عــى رضورة حفــظ األرشــيف الســمعي والبــري وجعلــه أولويّــة 

ــن التــي ســيتّم  ــفة ومجــاالت التّكوي ــارات املقتَحــة يف عاقــة بأنظمــة األرَش ــة والتّفكــري يف أفضــل الخي وطنيّ

تخصيُصهــا للمســؤولني املكلّفــني بتصميمهــا واســتغالها. 

حضور املرأة يف وسائل اإلعام التّونسيّة والبلجيكيّة )20/24 نوفمر بروكسال بلجيكا(

يف إطــار إعــداد مــرشوع مشــتك حــول صــورة املــرأة وموقعهــا يف وســائل اإلعــام الســمعية والبــري التونســية 

والبلجيكيــة شــارك وفــد مــن الهيئــة متكــّون مــن رئيــس الهيئــة وكّل مــن الّســيّدتني منــى الغريــاين وراضيــة 

ــس  ــع املجل ــاء انتظــم م ــد يف لق ــيّدة ســمرية الحاّممــي مــن مصلحــة الرّص ــس والّس ــعيدي عضــوي املجل الّس

األعــى لاتّصــال الّســمعي والبــري لفيدراليّــة ولونيــا - بروكســال )بلجيــكا(، وقــد تــم خالــه ضبــط املنهجيّــة 

العلميّــة التــي ســيقع اعتامدهــا يف إعــداد هــذه الّدراســة مــن قبــل الهيئتــني.

ندوة حول دعم الحوكمة الّدميوقراطية بجنوب املتوّسط )11/14 ديسمر بقرص(

ــاد األورويّبّ  ــني االتّح ــج املشــتك ب ــة للرنام ــادة اإلقليميّ ــة القي ــاين للجن ــامع الثّ ــة يف االجت ــس الهيئ شــارك رئي

ومجلــس أوروبـّـا حــول موضــوع »نحــو دعــم الحوكمــة الّدميقراطيّــة يف جنــوب املتوّســط« الــذي نظـّـم بقــرص 

مــن 11 اىل 14 ديســمر 2016. وتحــور هــذا اللّقــاء حــول تقييــم اإلنجــازات يف دول جنــوب املتوّســط والّنظــر 

ــة  ــال الحوكم ــارات يف مج ــادل اآلراء والخي ــايّب لتب ــّش إيج ــّل ت ــع يف ظ ــل ناج ــج عم ــل برنام ــات تفعي يف آليّ

ــة يف املنطقــة. الّدميقراطيّ
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القسم الثاين: التعاون الدويّل

إمضاء اتفاقيّتني مع سفارة سويرسا بتونس: إدارة التّعاون الّدويّل

ــتقلّة  ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــني كّل م ــة ب ــات الجمعيّاتيّ ــم اإلذاع ــاون لدع ــة تع ــى اتّفاقيّ ــع ع ــّم التّوقي 1( ت

لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي وإدارة التّعــاون الــّدويّل بســفارة ســويرسا بتونــس لدعــم اإلذاعــات الجمعيّاتيــة 

مــن خــال:

ــا  ــى تُصبــح فاعــا إيجابيّ ــة حتّ ــة لإلذاعــات الجمعيّاتيّ ــة والتّقنيّ • املســاهمة يف تعزيــز القــدرات التّنظيميّ

يف محيطهــا.

• املســاهمة يف تدعيــم اإلذاعــات الجمعيّاتيّــة لتتمّكــن مــن تغطيــة االنتخابــات وتعزيــز دور املــرأة 

والّشــباب يف الظّهــور اإلعامــّي.

• تحسني جودة املحتوى اإلعامّي يف اإلذاعات الجمعيّاتيّة.

2( تــّم التّوقيــع عــى اتّفاقيّــة تعــاون إلنشــاء مركــز دراســات وبحــوث بالهيئــة حــول اإلعــام واالنتخابــات بــني 

كّل مــن إدارة التّعــاون الــّدويّل بســفارة ســويرسا بتونــس والهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي.

ويهــدف املــرشوع إىل تعزيــز القــدرة التّنظيميّــة والفّنيّــة للهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي 

خــال الحملــة االنتخابيّــة وذلــك بـــ ـ:

• تطوير منّصة مراقبة املحتوى الّسمعّي والبرّي.

• إثراء الحوار العاّم حول االنتخابات من خال تقارير تحليلية عالية الجودة.

• فهم أفضل للحوار اإلعامّي حول الّنساء والّشباب.

ــبكة  ــاركة الّش ــة مبش ــدوة دوليّ ــل ن ــة لتموي ــة للفرنكوفونيّ ــة الّدولي ــع املنظّم ــاون م ــة تع ــاء اتفاقيّ 3( إمض

الفرنكوفونيّــة لهيئــات تعديــل اإلعــام حــول وســائل اإلعــام العمومــي »أيـّـة تحــّوالت ألي مســتقبل؟« بتونــس 

ــر 2016. ــام 16, 17 و18 نوفم أي

4( إمضاء اتّفاقيّة تعاون مع اليونسكو لدعم اإلذاعات الجمعيّاتيّة من خال:

• دورات تكوينية لفائدة اإلذاعات الجمعيّاتيّة.

• تكوين لجنة لفرز ومتابعة ملفات الّتّشحات الخاصة باإلذاعات الجمعيّاتيّة الطّالبة للّدعم.

5( التّعاون مع برنامج األمم املتّحدة اإلمنايّئ بتونس

يف إطــار التّعــاون والرّشاكــة، دعــم برنامــج األمــم املتّحــدة اإلمّنــايّئ بتونــس الهيئــة يف عــّدة نشــاطات يف مجــال 

التّكنولوجيــا والتّكويــن:
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• تقييم حاجيات الهيئة يف مجال الّنظام املعلومايتّ من أجل أداء مهاّمها يف أحسن الظّروف.

• املساعدة عى تركيز منظومة تأمني املعطيات.

• تقييم حاجيات الهيئة حول األرشيف الّسمعّي والبرّي.

.)ERP( املساعدة عى اقتناء منظومة ترّف •

أّما يف مجال التّكوين فقد ساعد برنامج األمم املتّحدة اإلمنايّئ الهيئة عى:

ــا  ــاص تكنولوجي ــاريع يف اختص ــال إدارة املش ــة يف مج ــارات الهيئ ــدة إط ــة لفائ ــدورة تكوينيّ ــام ب • القي

ــال. ــات واالتّص املعلوم

• تنظيم دورة تكوينيّة يف مجال إعداد وتنظيم الّندوات.

ــني يف الفــتات  ــدة الصحافيّ ــن عــن بعــد لفائ ــة مــن منظومــة تكوي • إعــداد كــرّاس رشوط لتمكــني الهيئ

ــة. االنتخابيّ

• تنظيم دورتني تكوينيّتني لفائدة أعوان الرّصد يف مجال رصد وسائل اإلعام يف الفتات االنتخابيّة.

كــام تــّم يف اطــار التّعــاون بــني الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي وبرنامــج األمــم املتّحــدة 

اإلمنــايّئ )PNUD( وباالشــتاك مــع مؤسســة معهــد رصــد وســائل اإلعــام بإيطاليــا »أوبرسفاتــوري دي بافيــا« 

»Osservatorio Di Pavia« املختّصــة يف البحــث والتّكويــن يف مجــال تحليــل محتــوى برامــج وســائل اإلعــام، 

ــا املســتقلّة  ــة العلي ــي الهيئ ــدة مراقب ــّي لفائ ــد اإلعام ــة للرّص ــني باملؤّسســة اإليطالي ــني تكوينيّت ــم دورت تنظي

لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي حــول رصــد التّعّدديـّـة الّسياســيّة يف وســائل اإلعــام يف الفــتات االنتخابيّــة و غــري 

ــة. االنتخابيّ

شــارك يف الــّدورة األوىل التــي نظّمــت مــن 02 اىل 08 أكتوبــر 2016، 06 مراقبــني وشــارك 07 مراقبــني يف الــّدورة 

الثّانيــة التــي انعقــدت مــن 11 اىل 17 ديســمر 2016.

وتحــورت الّدورتــان حــول منهجيّــات الرّصــد يف مجــال التّعّدديّــة الّسياســيّة، وحضــور املــرأة، وخطــاب 

الكراهيــة...
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مشاريع »الهيئة العليا 

املستقلّة لالتّصال الّسمعّي 

والبرصّي« مستقبال

الباب الرابع
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إعداد مرشوع قانون جديد بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011

واصلــت الهيئــة خــال ســنة 2016 العمــل عــى إعــداد مــرشوع القانــون البديــل للمرســوم عــدد 116 لســنة 

ــت  ــه. وحرص ــل 19 من ــى الفص ــا مبقت ــة له ــات املخّول ــتنادا للّصاحيّ ــر 2011 اس ــؤّرخ يف 2 نوفم 2011 امل

ــة التعبــري والتــي ال بــّد مــن دعمهــا  عــى الحفــاظ عــى املكاســب التــي تحّققــت مــن خالــه يف مجــال حّريّ

وتطويرهــا يف ســبيل إرســاء مشــهد ســمعّي بــرّي متعــّدد ومتنــّوع ومســتقّل ومســؤول وقــادر عــى املنافســة 

و مواكبــة التّطــّور التّكنولوجــّي، إضافــة إىل الّدفــع باتّجــاه إرســاء هيئــة تعديليّــة تحتكــم إىل مقّومــات الّنجاعــة 

ــام بدورهــا  ــة للقي ــات الكافي ــا الّصاحيّ ــات اســتقاليّتها ومنحه ــري ضامن ــيّس مــن خــال توف ــياق التّون يف الّس

ــة  ــهر عــى ضــامن حّريّ ــة والّس ــة دســتوريّة ُعهــد لهــا مبقتــى الّدســتور العمــل عــى دعــم الّدميقراطيّ كهيئ

التّعبــري واإلعــام وضــامن إعــام تعــّددي ونزيــه.

وخــال ســنة 2016 تواصــل العمــل عــى إعــداد مــرشوع القانــون الــذي عرضــت وثيقتــه الّنهائيّــة عــى خــراء 

مختّصــني يف القانــون بتاريــخ 23 مــاي 2016 بغايــة تحســني الّصياغــة وتطويرهــا.

ومن أهّم التّوصيات العاّمة التي انبثقت عن الورشات التي نظّمتها الهيئة ما يل:

• اعتــامد نفــس خيــار املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وهــو أن يتعلـّـق القانــون بالتـّـوازي بتنظيــم وضــامن 

ــة االتّصــال الّســمعّي البــرّي وتنظيــم هيئــة االتّصــال الّســمعّي البــرّي املُحَدثــة مبقتــى الفصــل  حّريّ

127 مــن دســتور الجمهوريـّـة التّونســية لســنة 2014 تفاديــا لتشــتيت الّنصــوص وتيســري الّنفــاذ إليهــا مــن 

ِقبــل مســتعمليها وتنفيذهــا وأيضــا ُســهولة تنقيحهــا عنــد االقتضــاء، فضــا عــن مراعــاة تناســق قواعدهــا 

وبنودهــا باعتبارهــا وحــدة متكاملــة ومتابطــة يف أهدافهــا ومقاصدهــا.

• الحفــاظ عــى نفــس تســمية الهيئــة أخــذا بعــني االعتبــار مســألة االســتمراريّة بخصــوص التزاماتهــا تجــاه 

الغــري واســتثامر رصيدهــا يف الّداخــل والخــارج إضافــة إىل رمزيـّـة هــذا الخيــار. 

وقــد ِصيَغــت الوثيقــة الّنهائيّــة مــن مــرشوع القانــون باعتــامد صيغــة تشــاركيّة تــم فيهــا األخــذ بعــني االعتبــار 

آراء املختصــنّي يف القانــون واإلعــام عــاوة عــى ترشيــك مختلــف األطــراف املتدّخلــة يف املجــال.

وإميانــا مــن الهيئــة بــضورة تفعيــل التّشــاركيّة يف تطويــر اإلطــار القانــويّن الــذي ينظـّـم قطــاع اإلعــام الّســمعّي 

والبــرّي، تــّم اإلعــان عــن تشــكيل لجنــة مشــتكة للبــّت يف مــرشوع القانــون الجديــد لهيئــة االتّصال الّســمعي 

والبرّي.

الباب الرابع: مشاريع »الهيئة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي« مستقبا



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 1082016

ــيّد  ــة بالّس ــس الهيئ ــاء جمــع مجل ــة املشــتكة خــال لق ــاق عــى إحــداث هــذه اللّجن ــّم االتّف ــه ت ــر أنّ ويذك

ــات الّدســتوريّة واملجتمــع املــديّن وحقــوق اإلنســان  ــع الهيئ ــة م ــف بالعاق ــر املكلّ ــة الوزي ــن غربيّ ــدي ب مه

ــبتمر 2016. ــخ 06 س بتاري

وســتضطلع هــذه اللّجنــة مبهّمــة دراســة مــرشوع القانــون املَُعــّد مــن ِقبــل الهيئــة واملــرشوع املَُعــّد مــن ِقبــل 

اللّجنــة الفّنيّــة التّابعــة للــوزارة للخــروج مبــرشوع قانــون موّحــد يتــّم إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركيّة فعليّــة 

ــال  ــري واالتّص ــة التّعب ــادئ األساســيّة للّدســتور ويضمــن حّريّ ــة، ويعكــس املب ــف األطــراف املتدّخل ــع مختل م

ــة. واســتقاليّة الهيئــة القادمــة مبــا يجعلــه محــّل دعــم ومنــارَصة مــن ِقبــل جميــع األطــراف املعنيّ

الباب الرابع: مشاريع »الهيئة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي« مستقبا
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الّترصف اإلدارّي 

واملايّل

الباب الخامس
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عملــت الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي خــال ســنة 2016 عــى مواصلــة برنامــج تركيــز 

ــس  ــة مجل ــا ملصادق ــك تبع ــة وذل ــات مختلف ــارات يف اختصاص ــا بإط ــال تدعيمه ــن خ ــة م ــا اإلداريّ مصالحه

ــة لســنة 2016. ــخ 26 مــاي 2018 عــى برنامــج املــوارد البرشيّ ــة بتاري الهيئ

ــم  ــة وتنظي ــط تأجــري أعــوان الهيئ ــق خصوصــا بضب ــُة عــى مجموعــة مــن القــرارات تتعلّ ــت املصادق كــام تّ

املصالــح اإلداريـّـة إىل جانــب مناقشــة قــرارات تتعلـّـق بتنظيــم التّرّف يف الّشــؤون اإلداريـّـة واملاليّــة والرّشاءات.

القسم األول: الّترصّف اإلدارّي

عــرف عــدُد األعــوان املبارشيــن بالهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي ســنة 2016 تطــّورا ليبلـُـغ 

تســعة وأربعــني )49( عونــا مقابــل أربعــة وثاثــني )34( ســنة 2015 وذلــك بعــد تعزيــز الهيئــة بإطــارات ســواء 

عــن طريــق االنتــداب عــر مناظــرات خارجيّــة أو مــن خــال إبــرام عقــود محــّددة املــّدة.

1

2013 2014 2015 2016

28

34

49

تطور عدد أعوان الهيئة 

عدد األعوان

وقد توزّعت االنتدابات الخارجيّة التي تّم اإلعاُن عنها عى الخطط التّالية:

عدد التّشحات الواردة عدد الخطط املفتوحة الّتعيني الخطّة املطلوبة

365 08 وحدة الرّصد
مراقب االتّصال الّسمعّي 

والبرصّي

20 01 مصلحة املحاَسبة محاسب

03 01 مصلحة الّشؤون القانونيّة
مترصّف أّول يف الّشؤون 

القانونّية
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03 01 و الّنزاعات مترصّف أّول

21 03 مصلحة اإلعام مترصّف مساعد 

05 01 مجلس الهيئة مترصّف مساعد

15 خطّة املجموع

ــرش  ــق ن ــن طري ــحات ع ــاب الّتّش ــح ب ــرّي فت ــمعّي والب ــال الّس ــا املســتقلّة لاتّص ــة العلي ــت الهيئ ــام تولّ ك

ــة: ــغورات التّالي ــة للّش ــتويّن للهيئ ــع اإللك ــة واملوق ــف اليوميّ ــات بالّصح باغ

• كاتــب الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي والتــي تــّم مــن خالهــا تســمية الّســيّد مــراد 

املّناعــي كاتبــا مبقتــى قــرار املجلــس املــؤّرخ 26 ســبتمر 2016

ــّم مــن خالهــا  ــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي والتــي ت ــة العلي • مقــّرر جلســات مجلــس الهيئ

ــيّد الحبيــب فرحــات.  قبــول ترّشــح الّس

كــام قامــت الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي باللّجــوء بصفــة اســتثنائيّة إىل آليّــة التّعاقــد 

لتغطيــة بعــض الحاجيــات املتأكّــدة يف أعــوان التّنفيــذ وذلــك طبقــا لبيانــات الجــدول التّــايل:

طريقة الّتعاقد العدد الخطّة

بعد إجراء محادثة شفويّة مع لجنة مناظرة 01 عون استقبال

بعد إجراء محادثة شفويّة مع لجنة مناظرة 01 عون خدمات

يف إطار تشغيل ذوي اإلعاقة 01 عون إدارة

التّعاقد ملّدة محّددة بعد القيام بتبّص تكوينّي 02 عون إدارة

ويتــوزّع األعــوان املبــارشون بالهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي خــال ســنة 2016 حســب 

املهــاّم املوكولــة إليهــم كــام يــل: 

• 26 عونــا يشــغلون ِخططــا خصوصيّــة بصفــة مراقــب لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي قصــد تأمــني العمــل 

بوحــدة الرّصــد. 

• 04 أعوان يشغلون خططا فّنيّة وذلك باملصلحة الفرعيّة لإلعاميّة.

• 17 عونا يشغلون خططا إداريّة. 

• 05 أعوان يشغلون خططا خدماتيّة. 
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توزيع أعوان الهيئة حسب الخطط املشغولة 

خطط خدمات

خطط نقابية

خطط خصوصية

خطط إدارية

% 9

% 50% 33

% 8

أّمــا توزيــع األعــوان حســب الجنــس فياحــظ أّن نســبة اإلنــاث بلغــت 65 % مــن مجمــوع األعــوان كــام يبيّنــه 

ــدول التّايل:  الج

توزيع أعوان الهيئة حسب الجنس خالل سنة 2016

اإلناثالذكور % 35% 65

ــة  ــة ببقيّ ــارات )72%( مقارن ــبة اإلط ــاع نس ــنة 2016 ارتف ــال س ــاك خ ــب األس ــوان حس ــع األع ــرز توزي وي

األســاك وذلــك نظــرا لطبيعــة مهــاّم الهيئــة التــي تقتــي التّعويــل عــى مــوارد برشيّــة مــن ذوي الكفــاءات 

واملســتوى التّعليمــّي العــايل.
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توزيع أعوان الهيئة حسب األسالك خالل سنة 2016

سلك اإلطاراتسلك التنفيذ والخدماتسلك التسيري

% 15

% 72 % 13

ــة  ــة لتغطيــة حاجياتهــا مــن الخــرات إىل االســتعانة بخــراء وكفــاءات يف املجــاالت القانونيّ كــام ســعت الهيئ

ــة وذلــك يف إطــار عقــود إســداء خدمــات بلــغ عددهــا )12( اثنــي عــرش عقــدا خــال ســنة  ــة والتّقنيّ واملاليّ

ــة: ــق باألعــامل التّالي 2016 تتعلّ

• إعداد معايري إلسناد املنح لفائدة اإلذاعات الجمعيّاتيّة.

• مساعدة اإلذاعات الجمعيّاتيّة يف ضبط حاجياتها. 

•إعداد مرشوع بعث هيكل لقيس نسب االستامع واملشاهدة يف الوسائل الّسمعيّة والبريّة. 

• املساهمة يف إعداد تقرير نشاط الهيئة. 

• أعامل الّتجمة. 

أّمــا عــى مســتوى التّكويــن فقــد تــّم تنظيــم دورات تكوينيّــة لفائــدة أعــوان الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال 

الّســمعّي والبــرّي لتنميــة قدراتهــم يف اختصاصــات مرتبطــة مبجــال عملهــم شــملت املحــاور التّاليــة:

عدد املنتفعني مقّر الّدورة الّتكوينّية موضوع الّدورة الّتكوينّية 

04 تونس األحكام املتعلّقة بقانون املالّية لسنة  2016

02 املغرب حفظ األرشيف الّسمعّي والبرصّي

05 تونس حاية الّشبكات اإلعالمّية
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13 إيطاليا رصد وسائل اإلعالم

27 تونس اإلعالم واالنتخابات

وقد توزّعت الّدورات التّكوينيّة خال سنة 2016 حسب اختصاصات األعوان كام يل:

توزيع الدورات التكوينية بني األعوان خالل سنة 2016

مراقبي االتّصال الّسمعّي والبرّياإلدارينيالتقنيني

% 20

% 40 % 40

وتولّــت املصالــح اإلداريّــة للهيئــة مــن جهــة أخــرى إدخــال تعديــات عــى مــرشوع الّنظــام األســايّس لألعــوان 

ــد  ــة(. وق ــة املنشــآت واملؤّسســات العموميّ ــة )وحــدة متابع ــح رئاســة الحكوم ــا ملاحظــات مصال ــك تبع وذل

صــادق عليهــا مــن قبــُل مجلــس الهيئــة بتاريــخ 03 أكتوبــر 2016.

القسم الثاين: الّترصّف املايلّ 

أ . موارد ونفقات ميزانّية الهيئة

ــة  ــنة 2016 يف منح ــال س ــرّي خ ــمعّي والب ــال الّس ــتقلّة لاتّص ــا املس ــة العلي ــة للهيئ ــوارد املاليّ ــت امل تثّل

ــة، حيــث كان مجمــل هــذه املــوارد يف حــدود  ــات تعــاون ومــوارد ذاتيّ ــات يف إطــار اتّفاقيّ ــة وِهب مــن الّدول

6.720.914,856 دينــارا ســنة 2016 مقابــل 5.378.444.026 دينــارا ســنة 2015 موزّعــة حســب طبيعــة املــوارد 

ــايل: كــام يبيّنــه الجــدول التّ



115

الباب الخامس: التّرف اإلدارّي واملايّل

الوحدة: د.ت

2016 2015 املوارد 

3.372.700 2.985.000 منحة الّدولة 

2.083.427,949 1.324.037,786 فواضل ميزانّيات سابقة )العنوان األّول( 

692.176,525 676.744,957 فواضل ميزانّيات سابقة )العنوان الّثاين( 

328.666,825 225.255,399 هبات خارجّية 

174.043,557 53.405,884 فواضل هبات خارجّية 

69.900 70.600 موارد ذاتّية )*(

6.720.914,856 5.378.444,026 املجموع 

)*( معلــوم الّتخيــص يف اســتغال محطّــة أو أجهــزة تجميــع ســاتّل رقمــّي: قــرار مجلــس الهيئــة عــدد 5 املــؤرَّخ يف 21 أكتوبــر 2014 وفوائــد التّوظيــف 

البنــّي لســنة 2015

ــى  ــات ع ــاين ونفق ــوان الثّ ــوان األّول والعن ــني العن ــمة ب ــات املرّس ــوارد حســب الّنفق ــت هــذه امل ــد توزّع وق

ــايل: ــه الجــدول التّ ــام يبيّن ــة ك ــة غــري موزّع ــوارد ذاتيّ ــة وم ــة موظّف ــات خارجيّ هب

الوحدة: د.ت

2016 2015 الّنفقات

2.392.206,735 1.890.609,837 العنوان األّول

85.099,280 319.568,432 العنوان الّثاين

149.961,758 104.617,726 نفقات عى هبات خارجّية

0 0 موارد ذاتّية غري موّزعة

2.627.267,773 2.314.795,995 املجموع

ــت  ــد توزّع ــنة 2016 فق ــال س ــارا خ ــت 5.036.127,949 دين ــي بلغ ــوان األّول الت ــة العن ــوص ميزانيّ وبخص

ــايل: ــدول التّ ــات الج ــا لبيان ــام طبق ــب األقس حس

الوحدة: د.ت

2016 2015 القسم 

3.861.829,398 3.112.103,243 الّتأجري العمومّي

771.385,025 761.934,543 نفقات الّتسيري

198.000 148.000 الّتدّخل العمومّي

5.036.127,949 4.022.037,786 املجموع



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 1162016

ــت  ــد تعلّق ــارا ســنة 2016 فق ــي بلغــت 1.112.176,525 دين ــاين الت ــوان الثّ ــامدات العن ــا بالّنســبة إىل اعت أّم

ــة: بإنجــاز الرامــج التّالي

الوحدة: د.ت

2016 2015 بيان الرامج

446.809.900 247.234.400 برامج إعالمّية

189.299.377 189.299.377 أثاث ومَعّدات

5.014,457 5.014,457 مَعّدات إعالمّية

37692.503 43130.503 مَعّدات اتّصال سمعّي برصّي

142.326,032 155.366,220 تجهيزات عاّمة

291.034,256 371.700 وسائل نقل

1.112.176,525 1.011.744,957 املجموع 

ــارا ســنة 2016  ــة فقــد بلغــت 328.666,825 دين ــات خارجيّ ــة يف إطــار هب ــة للهيئ وبخصــوص املــوارد املتأتّي

ــة، منظمــة اليونســكو  ــة للفرنكوفونيّ ــة الّدوليّ ــة مــع كّل مــن املنظّم ــات تعــاون خاّص ــك يف إطــار اتّفاقيّ وذل

ــاون الخارجــّي. ــويرسيّة للتّع ــة الّس والوكال

الوحدة: د.ت

موضوع اتّفاقية الّتعاون مقدار الِهبة )بالّدينار الّتونّي(

دعم الّندوة الّدولّية حول اإلعالم الّسمعّي والبرصّي 

العمومّي )16 - 18 نوفمر 2018(
67666.825 املنظّمة الّدولّية للفرنكوفونّية

برنامج دعم اإلذاعات الجمعياتية 9047.100 منظّمة اليونسكو

برنامج دعم اإلذاعات الجمعياتية 50000.000 للّتعــاون  الّســويرسيّة  الوكالــة 

الخارجــّي
تركيز مركز بحوث ودراسات حول اإلعالم واالنتخابات 200000.000

ب . تنفيذ ميزانّية الهيئة ونسب االستهالك

بلغــت الّنفقــات املنجــزة يف إطــار تنفيــذ ميزانيّــة الهيئــة 2.627.267.773 دينــارا ســنة 2016 مقابــل 

2.314.795,995 دينــارا ســنة 2015. ويبــنّي الجــدول التّــايل توزيــع نســب االســتهاك حســب مختلــف أبــواب 

ــّرف: ال
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الوحدة: د.ت

2016 2015

نسبة 

االستهالك %
الّنفقات االعتاد

نسبة 

االستهالك %
الّنفقات االعتاد

2.392.206,735 5.036.127,949 47 1.890.609,837 1.011.744,957 العنوان األّول

85099,280 1.112.176,525 32 319.568,432 278.661,283 العنوان الّثاين

149.961,758 502.710,382 38 104.617,726 5.378.444,026
نفقات عى هبات 

خارجّية

2.627.267,773 6.651.014,856 43 2.314.795,995 1.011.744,957 املجموع

• تنفيذ نفقات العنوان األّول

بلغــت نفقــات العنــوان األول 2.392.206,735 دينــارا ســنة 2016 مقابــل  1.890.609,837 دينــارا ســنة 2015 

أي بزيــادة تقــّدر بـــــ 501.596,889  دينــارا توزّعــت عــى الّنحــو التـّـايل:

الوحدة: د.ت

2016 2015 النفقات 

1.575.821,710 1.334.973,845 الّتأجري العمومّي

771.385,025 555.635,932 نفقات الّتسيري

45000,000 0 الّتدّخل العمومّي

2.392.206,735 1.890.609,837 املجموع

• عىل مستوى التّأجر العمومّي

بلــغ إجــاميل االعتامدات املرّســمة للتّأجري العمومــّي 3.861.829,398 دينارا ســنة 2016 مقابــل 3.112.103,243 

دينــارا ســنة 2015. ويتــوزّع رصيــد التّأجري العمومّي ونســبة االســتهاك كاآليت:

الوحدة: د.ت

2016 2015

نسبة 

االستهالك %

نسبة 

االستهالك %

57 486.234,221 859.927,239 65 457.869,221 705.796,460
أجور أعضاء 

الهيئة
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35 1.041.166,153 2.952.764,926 36 871.070,449 2.396.953,337 أجور األعوان

99 48.421,386 49.137,233 59 6.034,175 10.171,408
أجور ُمْسِدي 

الخدمات 

41 1.575.821,710 3.861.829,398 43 1.334.973,845 3.112.103,243 املجموع

• عىل مستوى نفقات مصاريف التّسير 

بلــغ إجــاميّل املبالــغ املرصــودة لنفقــات مصاريــف التّســيري 976.298,551 دينــارا ســنة 2016 مقابــل 

التّاليــة: الّنفقــات  التّســيري خصوصــا  761.934,543 دينــارا ســنة 2015. وقــد شــملت مصاريــف 

الوحدة: د.ت

2016 2015

نسبة 

االستهالك %
الّنفقات االعتاد

نسبة 

االستهالك %
الّنفقات االعتاد

99 347.118,340 347.572,894 99 192.058,353 192.131,247 تسويغ البنايات

54 8.293,239 15.493,278 73 12.496,050 16.989,328
مَعّدات الّترصف 

اإلدارّي 

100 36.096,497 36.096,497 64 10.282,780 15.943,722 صيانة املباين 

61 11.138,516 18.262,398 76 43.173,800 43.436,198 تنظيم الّندوات

46 9.964,762 21.651,090 68 8.066,386 11.717,476
مصاريف 

االستقبال

79 771.385,025 976.298,551 73.9 555.635,992 761.934,543 املجموع

• تنفيذ نفقات العنوان الثّاين 

ــارا  ــل 1.011744.975 دين ــارا ســنة 2016 مقاب ــاين 1.112176.525 دين ــوان الثّ ــوارد املخّصصــة للعن بلغــت امل

ــة: ســنة 2015. وشــملت خصوصــا الّنفقــات التّالي

الوحدة: د.ت

2015

نسبة االستهالك % الّنفقات االعتاد

11 48.499,280 446.809,900 برامج إعالمّية 

13 36.600,000 291.034,256 وسائل نقل

8 85.099,280 1.112.176,525 املجموع
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• عىل مستوى تقديرات موارد ونفقات ميزانيّة الهيئة لسنة 2017

ــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي خــال ســنة 2017 يف  ــة للهيئــة العلي ــت تقديــرات املــوارد املاليّ تثّل

ــات تعــاون حيــث ســتبلغ 6.388.348,031 دينــارا يف ســنة 2017  منحــة مــن الّدولــة وهبــات يف إطــار اتّفاقيّ

ــايل:  مقابــل 6.388.348.031 دينــارا ســنة 2016 موزّعــة حســب طبيعــة املــوارد كــام يبيّنــه الجــدول التّ

2017 2016 املوارد

3.642.000 3.372.700 منحة الّدولة

2.640.921,214 2.083.427,949
)العنــوان  فواضــل ميزانّيــات ســابقة 

األّول( 

1.027.077,245 692.176,525
)العنــوان  فواضــل ميزانّيــات ســابقة 

الثــاين( 

0.000 0.000 هبات خارجّية

342.944,406 174.043,557 رصيد هبات خارجّية 

00.000 00.000 موارد ذاتّية

66.000 66.600 رصيد موارد ذاتّية

7.718.942,865 6.388.348,031 املجموع

القسم الثالث: الّترصّف املحاسبّي

تتــّد الّســنة املحاســبيّة للهيئــة العليــا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي البــرّي مــن 1جانفــي إىل 31 ديســمر مــن 

كّل ســنة. وقــد تــّم إعــداد القوائــم املاليّــة لســنة 2016 مــن ِقبــل مكتــب مختــّص مكلّــف بشــؤون املحاســبة 

وتّــت مراجعتهــا واملصادقــة عليهــا مــن قبــل مراقــب الحســابات الــذي تــّم تعييُنــه ملراقبــة حســابات الهيئــة 

لســنوات 2017٬2016 و2018 طبقــا للّتاتيــب الجــاري بهــا العمــل. 

ــة الّدولــة( خــال ســنة 2016  وقــد بلغــت قيمــة املــوارد املخّصصــة للتّــرّف يف التّســيري )املتأتّيــة مــن ميزانيّ

مبلــغ 5.928,083 دينــارا مقّســمة كاآليت:

• 2.394,731 دينارا تثّل مجموع منح االستغال املتأتّية من سنة 2015.

رة بــ 2.907.700 دينارا. • منح استغال بعنوان سنة 2016 مقدَّ

ــة أو أجهــزة تجميــع ســاتّل رقمــّي  ــوم الّتخيــص يف اســتغال محطّ ــة مــن مداخيــل معل • املــوارد املتأتّي

ــارا. 26.889 دين

• حصص منح االستثامر املسّجلة يف اإليرادات مببلغ 293, 299 دينارا
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• فوائد التّوظيفات مببلغ 640, 299 دينارا

ــة لســنتي 2015 و2016 تحــت عنــوان إيــرادات اســتغال،  وقــد وقــع تبويــب هــذه املــوارد يف القوائــم املاليّ

وفــق مــا تقتضيــه املعايــري املحاســبيّة املعتَمــدة.

وقد توزّعت نفقات االستغال خال سنتي 2015 و2016، عى الّنحو املبنّي بالجدول التّايل:

الوحدة: د.ت

2016 2015 البيان

173.701,000 137.032,000

مشتيات مختلفة )مواد مكتبّية 

ومحروقات

ومعاليم ماء وكهرباء، إلخ...(

1.585.826,000 1.368.535,000
أعباء األعوان 

)CNRPS أجور وأعباء اجتاعّية(

640.947,000 455.716,000

أعباء استغالل أخرى )أتعاب الوسطاء، 

أكرية، استقبال وتنّقالت وخدمات 

بريديّة وبنكّية(

301.500,000 150.679,000 مخّصصات االستهالك

34.562,000 أعباء مالّية صافية

2.736.536,000 2.112.657,000 املجموع

وقــد ســّجلت ميزانيّــة ســنة 2016 فائضــا بقيمــة 547, 3.191 دينــارا وقــع ترحيلــه إىل ســنة 2017 الســتكامل 

رصِفــه طبقــا مليزانيّــة التّــرف لســنة 2016. يف حــني ســّجلت ميزانيّــة ســنة 2015 فائضــا بقيمــة 2.394,731 

ــة عــى مســتوى قامئــة  دينــارا، وقــع ترحيلــه إىل ســنة 2016. وهــو مــا يفــرّس غيــاب نتيجــة محاســبيّة إيجابيّ

الّنتائــج، حيــث إّن نشــاط الهيئــة ال يكتــيس صبغــة ربحيّــة أو تجاريّــة.

ويتّضمــن امللحــق عــدد 02 لهــذا التّقريــر القوائــم املاليّــة التــي تتكــّون مــن املوازنــة، وقامئــة الّنتائــج، وجــدول 

التّدفّقــات الّنقديـّـة، وكذلــك اإليضاحــات حــول القوائــم املاليّــة التــي تتضّمــن جميــع التّفاصيــل لكيفيّــة تبويب 

ميزانيّتــي 2014 و2015 ورصف وفــق مــا يقتضيــه الّنظــام املحاســبّي للمؤّسســات.

الباب الخامس: التّرف اإلدارّي واملايّل
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الخامتة والتوصيات
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الخامتة

نجحــت الهيئــة خــال ســنة 2016 يف تنظيــم املشــهد اإلعامــي الســمعي والبــري رغــم 

ــورة 17  ــل ث ــا قب ــاع م ــه القط ــم ب ــي اتّس ــل الت ــم اإلرث الثقي ــا ورغ ــي واجهته ــات الت الصعوب

ديســمر 2010 – 14 جانفــي 2011 وخصوصــا الفــوىض التــي ميّــزت املشــهد يف الســنوات األوىل 

ــورة. للث

وتبقــى مجهــودات الهيئــة يف تنظيــم القطــاع يف حاجــة لتضافــر جهــود جميــع األطــراف املتدّخلة 

وعــى رأســها الحكومــة وخاصــة توفــر اإلرادة الّسياســيّة التــي تؤمــن بــدور الهيئــة وتعمــل عــى 

تدعيــم اســتقاليّتها يف مامرســة صاحياتها.

ولعــل مــن أهــم الدعائــم التــي ستســاهم يف تطويــر التجربــة الناشــئة للتعديــل هــي التعجيل يف 

ســّن قانــون لحريــة االتصــال الســمعي والبــري يعــّوض املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ 

ــات  ــر آلي يف 02 نوفمــر 2011، يســاهم يف تثبيــت املنجــزات واملكتســبات ويعمــل عــى تطوي

تنظيــم وتعديــل املشــهد اإلعامــي، وقــد عملــت الهيئــة طيلــة ســنة 2016 عــى إنجــاز مــرشوع 

ــل مــن  ــة االتصــال الســمعي والبــري جــاء تتويجــا ملســار طوي ــق بحري ــون أســايس متعل قان

النــدوات والورشــات التــي جمعــت ثلــة مــن أهــل االختصــاص يف املجــال القانــوين واإلعامــي، 

وقــد حرصــت الهيئــة عــى ترشيــك مختلــف األطــراف إميانــا منهــا بــضورة مســاهمة الجميــع 

يف هــذا املســار.

ــر  ــة لتطوي ــة جوهري ــا الهيئ ــي تعتره ــات الت ــن التوصي ــة م ــر جمل ــذا التقري ــن ه ــد تضم وق

ــس  ــة وتكري ــم الدميقراطي ــاهمة يف تدعي ــدف املس ــري به ــمعي والب ــي الس ــهد اإلعام املش

ــان. ــوق اإلنس ــة حق ثقاف
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التوصيات

االطار القانوين 

ــنة 2011  ــدد 116 لس ــوم ع ــّوض للمرس ــد مع ــون جدي ــن قان ــع يف س ــى الترسي ــل ع • العم

املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 يســتجيب للمعايــري الدوليــة لتعديــل اإلعــام ويعمــل عــى تثبيــت 

ــدد  ــي متع ــا يف اتجــاه إرســاء مشــهد إعام ــد تطويرهــا وإثرائه ــع مزي ــة م املكتســبات املحقق

ــي ذي جــودة. ــون إعام ــوع ومضم ومتن

ــا  ــي ضامن ــام العموم ــبة إىل اإلع ــة بالنس ــة والتتيبي ــوص القانوني ــة النص ــعي إىل مراجع • الس

ــا. ــا عام ــاره مرفق ــه باعتب ــوط بعهدت ــدور املن ــام بال ــه والقي ــر أدائ لتطوي

• رضورة إيجــاد أطــر للنقــاش والتنســيق مــع املؤسســات وهيــاكل الدولــة املتدخلــة يف املجــال 

ــنة 2011  ــدد 116 لس ــوم ع ــل للمرس ــون البدي ــرشوع القان ــراء م ــعيا إلث ــري س ــمعي الب الس

ــر 2011. ــؤرخ يف 02 نوفم امل

صناعة املضامني

• رضورة العمــل عــى إرســاء آليــات للتعديــل الــذايت ضامنــا لجــودة املضمــون اإلعامــي داخــل 

املؤسســات اإلعاميــة الســمعية والبريــة.

• العمــل عــى ســن مواثيــق مهنيــة صلــب املؤسســات اإلعاميــة الســمعية والبريــة وتفعيــل 

خطــة املوفــق اإلعامــي.

• العمل عى ضامن مشهد إعامي يكرس املبادئ الكونية لحقوق اإلنسان. 

• تدعيــم حضــور الطفــل يف وســائل اإلعــام الســمعية والبريــة والعمــل عــى إنتــاج مضامــني 

إعاميــة تســعى إىل تكريــس حقوقــه يف البقــاء والنــامء واملشــاركة وفقــا ملصلحتــه الفضــى.

ــع الصــور  ــة والقطــع م ــام الســمعية والبري ــف وســائل اإلع ــرأة يف مختل ــم حضــور امل • دع

ــا. ــق به ــام يتعل ــة في النمطي

اإلعالم العمومي

• التأكيــد عــى رضورة ضــامن اســتقاليّة اإلعــام العمومــّي عــن الســلطة التنفيذيـّـة والنــأي بــه 

عــن كّل التّجاذبــات وجميــع أشــكال الضغوطــات مــن أي جهــة كانــت.

ــب  ــام وتجن ــأن الع ــة بالش ــداث ذات العاق ــة األح ــي يف تغطي ــام العموم ــق اإلع ــامن ح • ض

ــه. ــة علي ــات املحمول ــاط بااللتزام ــدور يف ارتب ــذا ال ــاع به ــن االضط ــه ع إقصائ

• العمل عى إصدار كراسات رشوط خاصة مبنشآت اإلعام العمومي.

الخاتة والتوصيات
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• العمــل عــى وضــع عقــد أهــداف ووســائل بالّنســبة إىل خطــة رئيــس مديــر العــام عــى رأس 

ــام  ــة في ــه الخطــوط العريض ــط في ــدة وتضب ــدد امل ــون مح ــة، يك ــة العمومي املنشــآت اإلعامي

يتعلــق باألهــداف املرجــو تحقيقهــا واإلمكانيــات الواجــب توفريهــا لضــامن تطويــر أداء هــذا 

املرفــق العــام.

• رضورة تفعيــل عمليــة اإلصــاح ضمــن مؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة مــن خــال تنقيــح اإلطــار 

القانــوين والتتيبــي املتعلــق بهــام وتفعيــل آليــات لضــامن الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة.

اإلعالم الخاص

• العمــل عــى االرتقــاء بــأداء املنشــآت الســمعية والبــري الخاصــة مــن خــال تفعيــل آليــات 

ــة  ــات املهن ــل وأخاقي ــا العم ــاري به ــني الج ــتم القوان ــة تح ــني إعامي ــم مضام ــمح يتقدي تس

ــة. الصحفي

• العمــل عــى إرســاء قواعــد الشــفافية والحوكمــة فيــام يتعلــق املنشــآت الســمعية والبريــة 

الخاصــة والتأكيــد عــى رضورة تعــاون مؤسســات الدولــة مــع الهيئــة فيــام يتعلــق بالرقابــة عــى 

طــرق ومصــادر تويــل هــذه املنشــآت.

• ضــامن اســتقالية املنشــآت الســمعية والبريــة الخاصــة والنــأي بهــا عــن كل أشــكال الضغــط 

مــن قبــل مراكــز املــال والسياســة. 

اإلعالم الجهوي والجمعيايت

• العمــل مــع بقيــة األطــراف املتدخلــة يف القطــاع لتذليــل الصعوبــات التــي تعــتض اإلذاعــات 

الجهويــة الخاصــة ال ســيام عــى مســتوى كلفــة معاليــم البــث.

• مزيــد دعــم اإلذاعــات الجمعياتيــة باعتبارهــا إعــام قــرب والعمــل عــى إضفــاء الحرفيــة عــى 

هــذه اإلذاعــات وإرســاء برامــج تكويــن للصحافيــني العاملــني صلبهــا

ــاء  ــال أو االكتف ــم اإلرس ــع معالي ــن دف ــة م ــات الجمعياتي ــاء اإلذاع ــى إعف ــل ع • رضورة العم

ــة. ــم رمزي مبعالي

ــة  ــة الجهوي ــمعية والبري ــآت الس ــاعدة املنش ــهار ملس ــل االش ــن مداخي ــبة م ــص نس • تخصي

ــا. ــامن دميومته ــد ض ــة قص والجمعياتي

اإلعالم املصادر

• رضورة التعجيــل بحســم ملــف املؤسســات اإلعاميــة املصــادرة يف إطــار الشــفافية ومبســاهمة 

كافــة األطــراف املتدخلــة.
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ــن كل  ــا ع ــا به ــية نأي ــة التونس ــة اإلذاع ــم« مبؤسس ــرآن الكري ــة للق ــة الزيتون ــاق »إذاع • الح

ــيايس. ــف الس ــط أو التوظي ــكال الضغ أش

• رضورة التنســيق مــع األطــراف املتدخلــة يف ملــف إذاعــة »شــمس اف ام« وضــامن التفويــت 

فيهــا وفقــا ملعايــري الشــفافية.

الخاتة والتوصيات
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املالحق
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املحتوى:

القوائم املالية للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمر 2016

• املوازنة

• قامئة النتائج

• جدول التدفقات املالية

• االيضاحات حول القوائم املالية

1. التعريف بالهيئة

2. املبادئ والطرق املحاسبية

3. االيضاحات حول املوازنة

4. االيضاحات حول قامئة النتائج

كراس الرشوط املتعلّق بتوفري خدمة التجميع الساتيل لألخبار

املاحق
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 القوائم املالية للسنة املحاسبية املختومة يف 31 ديسمر 2016

املوازنة

 )بالدينار التونيس(

2015/12/31 2016/12/31 االيضاحات االصول 

االصول غري الجارية

االصول الثابتة

4 831 18 611 1 االصول الثابتة غري املادية 

-2 514 -5 541 االستهاكات

2 317 13070

1 319 083 1 405 532 2 االصول الثابتة املادية

-224 134 -601 734 االستهاكات

1 094 950 803 798

15 000 82 600 3 االصول املالية

1 112 267 899 468 مجموع االصول غري الجارية

2015/12/31 2016/12/31 االيضاحات االصول 

االصول الجارية 

130 317 293 896 3 اصول جارية أخرى

2 000 000 560 508 توظيفات مالية 

1172 917 3 780 308 4 السيولة وما يعادل السيولة

3 303 234 4 582 764 مجموع االصول الجارية

4 415 501 5 482 232 مجموع االصول
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املاحق

املوازنة

 )بالدينار التونيس(

2015/12/31 2016/12/31 االيضاحات االموال الذاتية والخصوم

االموال الذاتية والخصوم

االموال الذاتية

5 953 16 331 صندوق اجتامعي

1 575 353 1 579 757 1 منح االستثامر

1 581 306 1 596 088 مجموع االموال الذاتية

الخصوم 

الخصوم الجارية

45 725 89 159 2 املزودون والحسابات املتصلة بهم

2 788 470 3 796 986 3 خصوم جارية أخرى 

2 834 195 3 886 145 مجموع الخصوم الجارية 

2 834 195 3 886 145 مجموع الخصوم

4 415 501 5 482 232 مجموع االموال الذاتية والخصوم 
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قامئة النتائج

)بالدينار التونيس( 

2015/12/31 2016/12/31 االيضاحات

إيرادات االستغالل

24 600 26 899 املداخيل

1 873 875 2 110 884 1 منح االستغال 

150 679 299 293
حصص منح االستثامر املسجلة يف 

االيرادات

2 049 154 2 437 076 مجموع إيرادات االستغالل 

اعباء االستغالل

137 032 173 701 2 مشتيات التموينات املستهلكة 

1 368 535 1 585 826 3 اعباء االعوان

150 679 301 500 مخصصات االستهاك

456 411 640 947 4 اعباء االستغال االخرى

2 112 657 2 701 974 مجموع أعباء االستغالل

-63 503 - 264 898 نتيجة االستغالل

63 503 264 898 5 مداخيل التوظيفات

0 0  النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 
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املاحق

جدول التدفقات النقدية 

)بالدينار التونيس( 

2015/12/31 2016/12/31

التدفقات النقدية املتصلة باالستغالل

0 0 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 

150 679 301 500 مخّصصات االستهاكات واملّدخرات

تغريات

- 63 013 -163 579 االصول الجارية األخرى

942 924 1 051 950 املزودون والخصوم األخرى

879 911 888 371 التدفقات النقدية املتأتية من االستغالل

التدفقات النقدية املّتصلة بأنشطة االستثار

- 328 900 - 99 886 الدفوعات املتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغري 

مادية 

- 2 000 000 - 67 600 الدفوعات املتأتية من اقتناء أصول مالية

- 1 491 440 تغيريات التوظيفات

- 2 328 900 1 323 954 التدفقات النقدية املخّصصة ألنشطة االستثار 

التدفقات النقدية املتصلة بأنشطة التمويل 

355 000 384 688 مقابيض متأتية من منح استثامر

5952 10 378 تغيرياترصيد الصندوق االجتامعي 

360 952 395 066 التدفقات النقدية املتأتّية من أنشطة التمويل

- 1 088 037 2 607 391  تغيري الخزينة 

2 260 954 1 172 917 الخزينة يف بداية السنة املحاسبية

1 172 917 3 780 308 الخزينة عند نهاية السنة املحاسبية
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اإليضاحات حول القوائم املالية

1. التعريف بالهيئة

أحدثــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري مبقتــى املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ 

يف 2  نوفمــر 2011، املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري ، الــذي ينــص الفصــل الســادس منــه عــى 

مــا يــل  »  تحــدث هيئــة عموميــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقال املــايل مقرهــا تونــس 

ــة  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري تكلــف بالســهر عــى ضــامن حري ــة العلي العاصمــة تســمى الهيئ

االتصــال الســمعي والبــري وتعدديتــه، وفقــا للمقتضيــات املنصــوص عليهــا بهــذا املرســوم«.

وتتمثــل مهامهــا يف البــت يف مطالــب التخيــص بإحــداث واســتغال منشــآت الســمعي البــري وإســناد الرخص 

ومراقبــة تقيــد هــذه املنشــآت مبضمــون كراســات الــرشوط، وصياغــة كراســات الــرشوط الخاصــة باملؤسســات 

العموميــة لاتصــال الســمعي البــري والســهر عــى ضــامن حريــة التعبــري مــن خــال إعــداد تقاريــر دوريــة، 

مــع وضــع القواعــد الســلوكية املتعلقــة باإلشــهار. 

ينــص الفصــل التاســع عــرش عــى أن تتــوىل الهيئــة إبــداء الــرأي للحكومــة وللرملــان حــول مشــاريع القوانــني،  

أو مشــاريع املراســيم املتعلقــة بالقطــاع،  واقــتاح مــا يلــزم مــن اقتاحــات تتــامىش والتغــريات التكنولوجيــة 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة املتصلــة بأنشــطة القطــاع.

يرشف عى إدارة الهيئة مجلس هيئة مكون من تسعة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا له.

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــري مــن 1 جانفــي إىل 31 ديســمر  ــة العلي ــّد الســنة املحاســبية للهيئ تت

مــن كل ســنة.

2. املبادئ والطرق املحاسبّية

املذكرة عدد 1: التقيد مبعايري املحاسبة 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري للســنة املحاســبية  ــة العلي ــة للهيئ لقــد تــم إعــداد القوائــم املاليّ

املختتمــة يف 31 ديســمر 2016 وفــق املعايــري املحاســبية املعتمــدة حاليــا، كــام نشــري إىل عــدم وجــود أي 

اختــاف ذي داللــة بــني املعايــري املحاســبية واملبــادئ التــي وقــع اعتامدهــا إلعــداد وتقديــم القوائــم املاليــة.
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املذكرة عدد 2: أسس القيس املعتمدة

ــة  ــامد التكلف ــم اعت ــمر 2014 ت ــة يف 31 ديس ــبية املختتم ــنة املحاس ــة للس ــم املالي ــداد القوائ ــرض إع لغ

ــبة. ــا يف املحاس ــر م ــا عن ــد ألجله ــي يقي ــة الت ــد القيم ــة يف تحدي التاريخي

املذكرة عدد 3: قواعد وطرق املحاسبة

ــال  ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــتعملة م ــة املس ــر أهميّ ــبية األك ــرق املحاس ــد والط إن القواع

ــل كاآليت : ــري  تفّص ــمعي والب الس

األصول غري املادية

األصــول غــري املاديــة املدرجــة باملوازنــة تتكــون مــن برامــج اإلعاميــة وغريهــا مــن العنــارص التــي ليــس 

لهــا جوهــر مــادي، والتــي تــم اقتناؤهــا أو إحداثهــا قصــد اســتعاملها ألكــر مــن فــتة محاســبية، وقــد تــم 

تســجيلها باملحاســبة حســب تكلفــة اقتنائهــا دون اعتبــار األداء عــى القيمــة املضافــة. ويقــع احتســاب 

اإلســتهاكات للرامــج اإلعاميــة وغريهــا مــن العنــارص غــري املاديــة بصفــة متســاوية وعــى مــدى ثــاث 

ســنوات.

منح االستغالل

 تُقيــد منــح االســتغال خــال ســنة الحصــول عليهــا، وتتــوىل الهيئــة إنجــاز نفقــات التســيري مــن خــال 

ــة«  ــات مخصوصــة مــع الدول ــا منحــة االســتغال يف حســاب »عملي ــد بقاي هــذا الحســاب، عــى أن تقي

ســواء كانــت دائنــة أم مدينــة تجنبــا لظهــور نتيجــة اســتغال ايجابيــة أو ســلبية، وتُفتــح الســنة املحاســبية 

املواليــة بالرصيــد الدائــن أو املديــن لحســاب منــح االســتغال.

منح االستثار

تُقيــد منــح االســتثامر خــال ســنة الحصــول عليهــا، وهــي منــح مخصصــة القتنــاء أصــول ثابتــة ماديــة أو 

غــري ماديــة،  ويقــع اســتهاك هــذه املنــح ، بالتــوازي مــع اســتهاكات األصــول الثابتــة املاديــة وغــري املاديــة 

التــي تــم تويلهــا جزئيــا أو كليــا باعتــامد هــذه املنــح. 

3. اإليضاحات حول املوازنة

1.3.  األصول 

املذكرة عدد 1: االصول غري املادية

ــل  ــارا مقاب ــدره 18 611.840 دين ــام ق ــغ خ ــمر 2016 إىل مبل ــويف ديس ــر يف م ــذا العن ــة ه ــع قيم ترتف

ــوان كاآليت : ــذا العن ــد ه ــوزع رصي ــمر 2015 ويت ــويف ديس ــام يف م ــغ خ ــار كمبل 4830,520 دين
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القيمة الخام 2015 القيمة الخام 2016 البيان

2 984,400 16 765.720 برمجيات اعامية

1 846,120 1 846,120 موقع الهيئة

4 830,520 18 611.840 املجموع

املذكرة عدد 2: األصول املادية

ترتفــع قيمــة هــذا العنــر يف مــويف ديســمر2016 إىل مبلــغ 1405532.212 دينــارا مقابــل 083,491 319 1 

يف مــويف ديســمر2015 ويتــوزع رصيــد هــذا العنــوان كاآليت:

القيمة الخام 2015 القيمة الخام 2016 البيان

443 566.000 480 166.000 معدات نقل

295 654,565 312 882.986
تجهيــزات عامــة وعمليــات تركيــب 

وتهيئــة مختلفــة

143 768,552 131 234.444 معدات مكتبية

132 838,134 175 350.850 تجهيزات اعامية

286 903,412 303 746.892 معدات سمعية برية

2 089,040 2 151.040 معدات تصوير

14 263,788 0 اصول مادية يف طور اإلنشاء

1 319 083,491 1 405 532.212 املجموع

املذكرة عدد 3: األصول املالية

ترتفع قيمة هذا العنر يف موف ديسمر 2016 إىل مبلغ 82.600،000 دينارا مقابل 15000.000 دينارا يف 

موف ديسمر 2015 ويتوزع رصيد هذا العنوان كاآليت:

القيمة الخام 2015 القيمة الخام 2016 البيان

15 000.000 82 600.000 ضامن بعنوان كراء مقر الهيئة

15 000.000 82 600.000 املجموع
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املذكرة عدد 4: أصول جارية أخرى

ترتفــع قيمــة هــذا العنــر يف مــويف ديســمر2016 إىل مبلــغ 293895,548 دينــار مقابــل 316,930 130 يف 

مــويف ديســمر 2015 ويتــوزع رصيــد هــذا العنــوان كاآليت:

2015 2016 البيان

57 216,438 158 774,708 ايرادات مستحقة

60 580,185 15 834,840 أعباء مسجلة مسبقا )كراءات(

0 25 000 حرفاء

2 000,000 0 معلوم اإلجازات 

1 256,000 1 286,000 مزودون تسبيقات

9 264,307 0 حسابات انتظار للتسوية 

0 93 000,000 منح مستحقة

130 316,930 293 895,548 املجموع

املذكرة عدد 5: السيولة وما يعادل السيولة

بلغت قيمة هذا العنر يف مويف ديسمر2016 ما قدره 224, 308 780 3 دينارا مقابل

916,501 172 1 دينار يف مويف ديسمر2015 ويتوزع رصيده كاآليت:

2015 2016 البيان

109 838.658 4.381 بنك اإلسكان 77949

97.986 580.384 بنك اإلسكان 99483

65 887.428 69 672.024 بنك اإلسكان 796185

0 28 765.438 الريد التونيس 47196

0 2 337.722 الريد التونيس 47293

0 2 235076.825 الريد التونيس 46905

0 42 794.029 الريد التونيس 47002

0 49 999.200 الريد التونيس 594823

0 9 046.300 الريد التونيس 9606560
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0 21 868.210 الريد التونيس 29607724

0 199 980.000 الريد التونيس 9594726

988 705.949 957 581.008 الريد التونيس 68983

5 951.292 159 072.321
)الصنــدوق   32452 التونــيس  الريــد 

) عــي الجتام ا

2 435.188 3 030.382 خزينة الهيئة

0 500.000 OPEN SOCIETY خزينة

1 172 916,501 3 780 308,224 املجموع

 2.3. االموال الذاتية والخصوم 

املذكرة عدد 1: منح االستثار

تتفصل منح االستثامر يف 31 ديسمر 2016 كام يل:

2015 2016 البيان

1.052.000،000 1.052.000،000 منح استثامر 2013

منح استثامر 2014 395.000،000 395.000،000

355.000،000  355.000،000 منح استثامر 2015

-  385.031،768 منح استثامر 2016

1 802 000,000 2 187 031.768 املجموع الخام 

- 226 647,296 - 607 274,971 منح االستثامر املدرجة يف حسابات النتائج 

1 575 352,704 1 579 756.797 املجموع 
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املذكرة عدد 2: املزودون والحسابات املتصلة بهم

ترتفــع قيمــة هــذا العنــر يف مــويف ديســمر2016 إىل مبلــغ 89.158,766 دينــارا مقابــل 45.724,857 دينــارا 

يف مــويف ديســمر 2015 ويتــوزع رصيــد هــذا العنــوان كاآليت:

2015 2016 البيان

42 478,062 85 911,971 مزودون

3 246,795 3 246,795 مزودون حجز بعنوان الضامن

45 724,857 89 158,766 املجموع

املذكرة عدد 3: الخصوم الجارية االخرى

ترتفــع قيمــة هــذا العنر يف مــويف ديســمر2016 إىل مبلــغ  3.796.986,157 دينارا مقابــل 2.788.469,693 

دينــارا يف مــويف ديســمر 2015 ويتــوزع رصيــد هذا العنــوان كاآليت:

2015 2016 البيان

48 514.513 5 100,754 األعوان، أجور مستحقة

305,112 - خصم من مورد عى أجور القضاة )تعاونية القضاة(

6 269.858 - خصم من املورد عى أجور األعوان

1520,387 - خصم من املورد عى اإلتعاب

865,339 - خصم من املورد لتمويل صندوق الدعم

18 448,259 36 127,557 الصندوق القومي الضامن والحيطة االجتامعية

- 28 279,397 مدينون ودائنون مختلفون

1220,494 - حجز بعنوان قروض 

38325,767 19 065,285 Open society مرشع

101290,952 82 323,108 OIF مرشع

26263,390 35 277,425 القباضة املالية 

43383,947 43 383,947 مرشوع اإلذاعات الجمعياتية

105 924,897 151 334,354 عطل األعوان خالصة األجر

1.405.895 - حسابات االنتظار والتسوية

2 394.730,883 3 146 094,330 منح االستغال املرحلة إىل السنة القادمة 



تقرير نشاط الهيئة خالل سنة 1382016

- 50 000,000 حساب جمعية راديو سويرسا

- 200 000,000 C.R.E.M حساب

2.788.469,693 3 796 986,157 املجموع

4. اإليضاحات حول قامئة النتائج 

املذكرة عدد 1: منح االستغالل

بلغــت قيمــة منــح االســتغال يف مــويف ديســمر 2016 مــا قــدره 2.110.883,823 دينــارا مقابــل 

كاآليت:  العنــوان  هــذا  رصيــد  ويتــوزع   2015 ديســمر  مــويف  يف  دينــار   1.873.875,013

20162015البيان

700.0002.650.000.000 907 2منح استغال بعنوان السنة الجارية

394.730,8831.618.605.896 2منح االستغال املتأتية من السنة املاضية

 )394.730,883 2( )547.060 191 3(منح االستغال املرحلة اىل السنة القادمة

873.875,013 883,8231 110 2املجموع 

املذكرة عدد 2 : مشتيات التموينات املستهلكة

ــل 137.031,540  ــارا مقاب ــا قــدره 173.701,031 دين ــد يف مــويف ديســمر 2016 م بلغــت قيمــة هــذا البن

ــده كاآليت: ــوزع رصي ــار يف مــويف ديســمر 2015 ويت دين

20162015البيان

650,100 247,31352 110رشاءات غري مخزنة من املواد واللوازم

937,440 406,71829 60مواد مكتبة

444,000 047,00054 35محروقات 

031,540 701,031137 173املجموع
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املذكرة عدد 3: أعباء األعوان

بلغــت قيمــة هــذا البنــد يف مــويف ديســمر2016 مــا قــدره 1.585.826,254 دينــارا مقابــل 1.368.535,520 

دينــار يف مــويف ديســمر 2015 ويتــوزع رصيــده كاآليت:

20162015البيان

294,3071.161.634,953 339 1اجور ومنح

122,490176.327,358 201اعباء اجتامعية

409,45730.573,209 45أعباء عطل خالصة األجر

826,2541.368.535,520 585 1املجموع

املذكرة عدد 4: أعباء االستغالل االخرى

ــل 456.410,781  ــارا مقاب ــدره 640 947,157 دين ــا ق ــويف ديســمر2016 م ــد يف م ــة هــذا البن بلغــت قيم

ــده كاآليت: ــوزع رصي ــويف ديســمر2015 ويت ــار يف م دين

20162015البيان

319,300 500,9823 27خدمات خارجية

330,685199.792,011 319اعباء كراءات

793,46210.095,339 14صيانة وإصاحات

990,58025.010,700 57أعوان من خارج املؤسسة

958,23567.877,098 42مرتبات الوسطاء و أتعاب

579,62254539,517 60إشهار و نرشيات

016,250 151,4252 9رحات و تنقات

283,253 601,71342 15مهامت و حفات استقبال

983,37538629,975 26نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الاسلكية

991.290770,868خدمات بنكية و خدمات مامثلة

215.0006.765,137 3معاليم تسجيل ومعاليم أخرى

526,089 608,55911 6صندوق النهوض باملساكن االجتامعية

112.2261262,324 38تأمينات

000,000 2-منح مدفوعة
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000,000 18-أموال مخصصة للصندوق االجتامعي

130,003642.920 17أعباء أخرى

28.120،000 - -أعباء تكوين )تحويل أعباء(

947,157456.410,781 640املجموع 

املذكرة عدد 5: عائدات مالية صافية

بلغــت قيمــة هــذا البنــد يف مــويف ديســمر 2016 مــا قــدره 264.898,099 دينــارا مقابــل 502,828 63 دينــار 

يف مــويف ديســمر 2015 ويتوزع رصيــده كاآليت:

20162015البيان

967,123 459,62559 299فوائد التوظيفات

535,705 3-خطايا التأخري

-561,526 34 -أعباء مالية صافية

502,828 898,09963 264املجموع
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كراس الرشوط املتعلّق بتوفري خدمة التجميع الساتيل لألخبار

قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري عــدد 1 لســنة 2016، املــؤرخ يف 28 مــارس 2016 

املتعلــق بإصــدار كــراس الــرشوط املتعلــق بتوفــري خدمــة التجميــع الســاتل لألخبــار بالجمهوريــة التونســية
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املقر: 19 نهج بحرية البيبان - ضفاف البحرية 1 • 1053 تونس

الهاتف: 507 656 71 - الفاكس: 232 656 71

www.haica.tn :املوقع االلكتوين - contact@haica.tn :العنوان االلكتوين
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