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املسار االنتخايب وتحديات التعديل

انطلقــت تونــس منــذ ســنة 2011 يف تجربــة دميقراطيــة ناشــئة وانتقاليــة، مــّا يجعــل مقاربــة ترســيخ 

أســس الدميقراطيــة كمنظومــة حكــم متــر عــر مراحــل نراهــا رضورية، ونعتــر يف هــذا الســياق االنتخابات 

الترشيعيــة والرئاســية لســنة 2019 مــن بــن أهــم محطــات بنــاء هــذه األســس.

ــات العامــة  ــق بالحري ــا يتعلّ ــات املحافظــة عــى هــذا املســار ومكتســباته خاصــة في ــن تحدي ومــن ب

وحقــوق اإلنســان، ضــان الشــفافية واملنافســة النزيهــة بــن وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة واالرتقــاء 

باملضمــون اإلعامــي مبــا يســتجيب لتطلعــات الجمهــور انســجاما مــع القوانــن املنظمــة لهــذا املجــال مــن 

جهــة، وضــان نفــاذ مختلــف الفاعلــن السياســين إىل وســائل اإلعــام يف إطــار تجســيد تعدديــة سياســية 

وفقــا ملبــدأي اإلنصــاف واملســاواة. 

ــد  ــال املواعي ــك خ ــى ذل ــادت ع ــا اعت ــة، ك ــت الهيئ ــة عمل ــذه املعادل ــاح ه ــى إنج ــا ع ــا منه وحرص

ــة  ــا وســائل اإلعــام الســمعية والبرصي ــي خصصته ــة الت ــة التغطي ــة الســابقة مــن خــال مراقب االنتخابي

ــي مــن شــأنها  ــكل التجــاوزات الت ــاد والتصــّدي ل ــدأ الحي ــة عــى ضــان مب ــة االنتخابي ــة للحمل الوطني

ــف املرتشــحن. ــؤ حظــوظ مختل ــه وتكاف ــن ســامة املســار االنتخــايب ونزاهت ــس م امل

ومــن خــال رصــد مصالــح الهيئة للتغطيــة اإلعاميــة لانتخابات تبــّن أّن االنتخابــات الترشيعية والرئاســية 

ــت  ــس تجل ــدة يف تون ــية جدي ــر سياس ــروز ظواه ــة ب ــات نتيج ــد الخروق ــابتها عدي ــد ش ــنة 2019 ق لس

خاصــة يف اســتغال العمــل الخــري وتوظيفــه يف العمــل الســيايس عــر القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة هــذا 

إىل جانــب الدعايــة السياســية الحزبيــة إمــا لفائــدة مرتشــحن مبــارشة أو لقامئــات مرتشــحة أو ألحــزاب 

ــة هــذه  ــه الهيئ ــرت في ــة إىل حــّد اعت ــات املرصــودة مــن طــرف الهيئ ــد تفاقمــت الخروق سياســية، وق

االنتخابــات شــفافة مــن الناحيــة التقنيــة ولكنهــا مل تكــن نزيهــة اعتبــارا لحجــم التجــاوزات املرتكبــة عــى 
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امتــداد أشــهر حتــى قبــل الحملــة االنتخابيــة، وكانــت هــذه الخروقــات بطريقــة ممنهجــة ومتواصلــة مــّا 

يؤثــر عــى إرادة الناخبــن بشــكل ميكــن معــه تحويــل توجهاتهــم الفكريــة واالنتخابيّــة.

ويُعــد هــذا االســتخاص الــذي وصلــت إليــه الهيئــة دليــا عــى الــدور املحــوري والحســاس الــذي تلعبــه 

وســائل اإلعــام خاصــة الســمعية والبرصيــة خــال املحطــات االنتخابيــة، كــا يبــّن الحاجــة امللحــة إىل 

منــح الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي يف إطــار القانــوين األســايس - الــذي ســيعوض 

ــا  ــع تؤهله ــات أوس ــاع- صاحي ــينظم القط ــذي س ــر 2011 وال ــؤرخ يف 02 نوفم ــدد 116 امل ــوم ع املرس

لاضطــاع بدورهــا كــا يجــب يف مراقبــة االنتخابــات وضــان شــفافيتها ونزاهتهــا.

ومــن هــذا املنطلــق ال ميكــن ضــان نزاهــة الحمــات االنتخابيــة دون عمــل كل األطــراف املتدخلــة يف 

العمليــة االنتخابيــة عــى تحديــد مفهــوم واضــح ومبــارش للدعايــة السياســية واإلشــهار الســيايس وتوضيــح 

الفــرق بــن هــذا وذاك، كــا تــرى الهيئــة أنــه مــن الــروري وضــع آليــة رادعــة ملنشــآت اإلعــام الســمعي 

البــرصي التــي تخــرق مبــدأ املســاواة واإلنصــاف ومتــارس اإلشــهار الســيايس ســواء للمرتشــحن أو القامئــات 

أو األحــزاب، وذلــك مــن خــال ترتيــب عقوبــات ماليــة هامــة عــى املخالفــن، هــذا إىل جانــب تحديــد 

ضوابــط صارمــة الســتغال القنــوات األجنبيــة مــن قبــل السياســين خــال الفــرتات االنتخابيــة.

ــدأ  ــية لســنة 2019 ولضــان مب ــة والرئاس ــات الترشيعي ــة االنتخاب ــة يف مراقب ــة الهيئ ــن خــال تجرب وم

تكافــؤ الفــرص بــن املرتشــحن فمــن الــروري والحتمــي حــرص مؤسســات الدولــة عــى منــع القنــوات 

غــر القانونيــة مــن التغطيــة اإلعاميــة للحمــات االنتخابيــة، هــذا إىل جانــب مزيــد الرتكيــز عــى التصــدي 

للدعايــة السياســية خــال فــرتة مــا قبــل الحمــات االنتخابيــة مــن خــال ضوابــط قانونيــة تحــدد عقوبات 

رادعــة لهــا، باإلضافــة إىل رضورة تضافــر الجهــود للتصــدي إىل األخبــار الزائفــة التــي مــن شــأنها نســف 

نزاهــة املســار االنتخــايب. 

إن تراكــم هــذه التجــارب مــن خــال االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية الســابقة يجعلنــا أمــام حتميــة 

تجــاوز الهنــات التــي متّــت ماحظتهــا، والعمــل عــى تداركهــا يف املحطــات القادمــة مــن خــال تطويــر 

املنظومــة القانونيــة املتعلّقــة باالنتخابــات واملــرور نحــو املصادقــة عــى القانــون األســايس املتعلـّـق بحريــة 

االتصــال الســمعي البــرصي الــذي مــن شــأنه أن مينــح للهيئــة مجــاال أوســع لضــان انتخابــات شــفافة 

ونزيهــة مــن منطلــق تعزيــز اإلطــار التعديــي لوســائل اإلعــام بهــدف ترســيخ مبــادئ وقواعــد غايتهــا 

حايــة املســار الدميقراطــي  وضــان نجاعتــه.

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي

النوري اللجمي  
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إن التقييــم املوضوعــي للمشــهد يعتــر عنــرصا مهــا الســتكال املســار التعديــي باعتبــاره مســلكا 

أساســيا للتقويــم واإلصــاح. لذلــك عملــت الهيئــة عــى إيجــاد آليــات للتقويــم يتــم يف اطارهــا األخذ 

بعــن االعتبــار مختلــف العوامــل ســواء منهــا املتعلقــة باملضامــن الســمعية البرصيــة ومســتويات 

إنتاجهــا أو املتعلقــة باملنــاخ العــام الــذي تعمــل فيــه وســائل اإلعــام.

وكــا اعتمــدت الهيئــة يف تقييــم عملهــا لوســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة عــى تقاريــر وحــدة 

الرصــد املتعلقــة باملتابعــة اليوميــة للرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة والتقاريــر الدوريــة املتعلقــة 

ــة  ــر املتعلق ــات والتقاري ــة لانتخاب ــة اإلعامي ــة بالتغطي ــر املتعلق ــية والتقاري ــة السياس بالتعددي

ــة  ــة أهمي ــت الهيئ ــد أول ــياق فق ــذا الس ــددة، ويف ه ــداث مح ــع أو أح ــي ملواضي ــاول اإلعام بالتن

للســياق العــام وملختلــف املؤثــرات الخارجيــة السياســية منهــا واالجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 

ــا. ــل يف إطاره ــي تعم ــة الت ــة القانوني ــم واملنظوم ــن وتدريبه ــداد اإلعامي ــج إع ــك مناه وكذل

ــذه  ــن كل ه ــة ع ــن معزول ــاع مل تك ــم القط ــا يف تنظي ــي اتبعته ــراءات الت ــة واإلج ــرارات الهيئ فق

املعطيــات بــل إن طريقــة التعاطــي مــع بعــض الحــاالت مســتمدة مــن الفلســفة التعديليــة القامئــة 

أساســا عــى أهميــة اعتبــار الســياقات ذات العاقــة، عــى أن ال يُجــرد كل هــذا املؤسســة اإلعاميــة 

مــن مســؤولياتها القانونيــة واملجتمعيــة ومــن التزاماتهــا تجــاه جمهورهــا. 

ــة  ــة لجمل ــراءة موضوعي ــن خــال ق ــرصي م ــا للمشــهد الســمعي الب ــة تقييمه ــد قدمــت الهيئ لق

مــن املــؤرشات ترصــد يف إطارهــا واقعــه وإشــكالياته وتســترشف آفاقــه ومســتقبله ومنهــا مــؤرشات 

الجــودة واالســتقالية واملــؤرش املــايل والســيايس. ويف إطــار انفتاحهــا عــى محيطهــا، فتحــت املجــال 

لقــراءة خارجيــة نقديــة متعــددة بهــدف النقــاش والتــداول يف اآلليــات والحلــول الكفيلــة مبزيــد 

النهــوض بالقطــاع الســمعي والبــرصي وتطويــره.



1. القسم األّول: اإلعالم العمومي



تاريخ انطالق البّثمجال البّثمركز البّثالقنوات

القنوات الّتلفزيّة العمومّية

تونسالوطنّية األوىل

مجال بّث األقار الّصناعيّة:

30 ماي 1966

نايل سات

بدر

هوت برد

أتانتيك برد 1

غاالكيس 19

تونسالوطنّية الّثانية

مجال بّث األقار الّصناعيّة:

7 نوفمر 1994 نايل سات

بدر

القنوات اإلذاعّية العمومّية

15 أكتوبر 1938كامل الرّتاب التّونيّستونساإلذاعة الوطنّية

7 نوفمر 1995كامل الرّتاب التّونيّستونسإذاعة الّشباب

15 أكتوبر 1938كامل الرّتاب التّونيّس باستثناء الوطن القبّيتونسإذاعة تونس الّدولّية

29 ماي 2006كامل الرّتاب التّونيّستونسإذاعة تونس الّثقافّية

08 ديسمر 1961الوسط والجنوب الرّشقّيصفاقسإذاعة صفاقس

03 أوت 1977الّساحل والوطن القبّياملنسترإذاعة املنستري

01 نوفمر1991الّشال الغريّبالكافإذاعة الكاف

07 نوفمر 1991الجنوب الغريّبقفصةإذاعة قفصة

7 نوفمر 1993الجنوب الرّشقّيتطاوينإذاعة تطاوين

واليات تونس الكرىتونسإذاعة بانوراما

6 أوت 2016

)بّث تجريبّي(

15 أكتوبر 2016 

)بّث رسمّي(

أ( املشهد اإلعالمي السمعي البرصي العمومي

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة العمومّية إىل حدود ديسمرب 2019



خريطة التوزيع الجغرايف للقنوت اإلذاعية العمومية
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ب( االستقاللية:

ســعت الهيئــة منــذ تركيزهــا إىل ضــان حريــة االتصــال الســمعي البــرصي واســتقاليته وإىل تعديــل 

املشــهد اإلعامــي وتنظيمــه تكريســا ملبــدأي التعــدد والتنــوع، كــا عملــت عــى ترســيخ اســتقالية 

القطــاع الســمعي البــرصي العمومــي مــن أجــل النــأي بــه عــن مفهــوم اإلعــام الحكومــي الــذي 

يجعــل عــادة مــن اإلعــام بوقــا للدعايــة والتوظيــف.

وقــد اعتــرت الهيئــة يف أكــر مــن مناســبة أن امللفــات العالقــة والتــي لهــا عاقــة مبــارشة باســتقالية 

اإلعــام العمومــي يعــود الحســم فيهــا باألســاس إىل رئاســة الحكومــة ومــن بينهــا الدعــوة إىل رضورة 

ــزة  ــة التلف ــام ملؤسس ــر الع ــس املدي ــل الرئي ــن قب ــاؤه م ــم إمض ــائل يت ــداف ووس ــد أه ــرام عق إب

ــر عقــد  ــود هــذا العقــد، ويُعت ــذ بن ــا لتنفي ــة باعتبارهــا ضامن التونســية ورئاســة الحكومــة والهيئ

األهــداف والوســائل يف تجــارب الــدول الدميقراطيــة ركيــزة أساســية إلرســاء حوكمــة تُؤهــل مؤسســة 

التلفــزة لاضطــاع بالــدور املنــوط بعهدتهــا، بالنظــر إىل خصوصيــات وواجبــات اإلعــام العمومــي 

يف املجتمعــات الدميقراطيــة.

وكان مــن البديهــي ســعي الهيئــة للحســم يف مســألة اســتقالية املرفــق اإلعامــي العمومــي والعمــل 

ــتعدادا  ــائل اس ــداف والوس ــد األه ــا عق ــن بينه ــك وم ــة بذل ــات الكفيل ــر اآللي ــيخ وتوف ــى ترس ع

لاســتحقاق االنتخــايب الــذي عاشــته البــاد ســنة 2019، ويف هــذا اإلطــار دعــت الهيئــة الحكومــة 

ــك حتــى يتمكــن املرفــق اإلعامــي  ــا معهــا بهــدف إصــاح املشــهد اإلعامــي وذل للتفاعــل إيجابي

العمومــي مــن االضطــاع بــدوره عــى أكمــل وجــه خــال االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية.

ومبــا أن مبــدأ االســتقالية يُعتــر مبــدأ عامــا فــإن نفــس التصــور ينســحب عــى مؤسســة اإلذاعــة 

التونســية حيــث دعــت الهيئــة إىل الترسيــع يف ترشــيح أســاء وفــق آليــة الــرأي املطابــق حســب 

ــى رأس  ــل ع ــغور الحاص ــد الش ــنة 2011 لس ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــل 19 م ــات الفص مقتضي

ــر العــام  ــة أن اســتمرار إرشاف الرئيــس املدي ــأت الهيئ ــل ســنة 2019، وقــد ارت ــذ أوائ املؤسســة من

ملؤسســة التلفــزة مبهــام رئيــس مديــر عــام بالنيابــة عــى مؤسســة اإلذاعــة مــن شــأنه إعاقــة املرفــق 

اإلعامــي العمومــي عــى القيــام بــدوره الريــادي وخاصــة خــال االســتحقاقات االنتخابيــة.
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ج ( عقد األهداف والوسائل:

• خطوة يف مسار إصالح اإلعالم العمومي

ــام  ــي تضــاف يف مســار إصــاح اإلع ــة الت ــن الخطــوات املهم ــائل م ــد األهــداف والوس ــر عق يُعت

ــن العامــن مــا مــن  ــرأي املطابــق يف تعيــن الرؤســاء املديري ــة ال العمومــي إىل جانــب اعتــاد آلي

ــز أســس اإلعــام العمومــي وحســم مســألة  ــي وتركي ــع رواســب اإلعــام الحكوم شــأنه القطــع م

اســتقاليته، إىل جانــب توفــر كل الوســائل واالمكانيــات الازمــة للمؤسســة يف ســبيل رســم رؤيــة 

ــة. ــات متابعــة دوري ــا آلي ــق عنه ــم، تنبث ــاس والتقيي ــة للقي واضحــة لإلصــاح قابل

ــة  ــر رئاس ــوم 30 أوت 2019 يف مق ــّم ي ــة، ت ــن الهيئ ــة م ــاع متواصل ــد مس ــار وبع ــذا اإلط ويف ه

الحكومــة اإلمضــاء عــى عقــد األهــداف والوســائل ملؤسســة التلفــزة التونســية، مــن قبــل »ريــاض 

املؤخــر« كاتــب عــام الحكومــة، »محمــد لســعد الداهــش« الرئيــس املديــر العــام ملؤسســة التلفــزة 

ــة. التونســية و »النــوري اللجمــي« رئيــس الهيئ

مراسم إمضاء عقد األهداف والوسائل بن الهيئة ورئاسة الحكومة والتلفزة التونسية

ــة  ــة مــن وســائل العمــل املادي ــزة العمومي ــم مبقتــى عقــد األهــداف والوســائل متكــن التلف ويت

ــا  ــك مب ــة، وذل ــة الهيئ ــت مراقب ــأنها تح ــاق بش ــم االتف ــداف يت ــات بأه ــل التزام ــة مقاب والقانوني

ــر  ــة بتوف ــزام الحكوم ــب الت ــي، إىل جان ــق عموم ــا كمرف ــتقاليتها ونجاعته ــا واس ــن حياده يضم
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ــود  ــة بن ــذ بقي ــه وتنفي ــذ برنامج ــام تنفي ــر الع ــس املدي ــح للرئي ــي تتي ــة الت ــل املادي ــائل العم وس

العقــد خاصــة عــى مســتوى تطويــر االنتــاج صلــب مؤسســة التلفــزة التونســية الــذي تراجــع خــال 

ــه. ــة املخصصــة ل ــار ضعــف امليزاني الســنوات الفارطــة عــى اعتب

  وتُعتــر أحــكام هــذا العقــد خطــوة إيجابيــة نحــو ترســيخ االســتقالية يف مؤسســة التلفزة التونســية 

عــى مســتوى خطهــا التحريــري وتســيرها، ومــن ذلــك عــدم إمكانيــة عــزل الرئيــس املديــر العــام إال 

يف حــاالت محــددة وعــى أســاس اجــراءات مضبوطــة وواضحــة وبعــد إبــداء الهيئــة لرأيهــا املطابــق، 

كــا تــّم تحديــد مــدة تكليــف الرئيــس املديــر العــام بثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

• التقييم واملتابعة:

يف إطــار متابعــة مــدى تقــدم برنامــج إصــاح مؤسســة التلفــزة التونســية وتقييــم عملهــا وفــق عقــد 

األهــداف والوســائل، اجتمــع مجلــس الهيئــة يــوم 4 نوفمــر 2019 بالرئيــس املديــر العــام للمؤسســة 

الســيد »محمــد لســعد الداهــش« الــذي اســتعرض حصيلــة العمــل يف عاقــة بتغطيــة االســتحقاق 

االنتخــايب إىل جانــب تــويل الرئيــس املديــر العــام تقديــم برنامــج العمــل خــال املرحلــة القادمــة.
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ــات لدعــم اســتقالية مؤسســة التلفــزة  ــة مــن التوصي ــة تقدميــا لجمل وشــهدت الجلســة التقييمي

التونســية واســتقالية خطهــا التحريــري وتطويــر مردوديتهــا وجــودة مضامينهــا، كــا تــّم التأكيــد 

ــذايت  ــل ال ــات التعدي ــل آلي ــكل دعــم الجــودة واســتكال تفعي ــايئ لهي عــى رضورة التأســيس النه

باملؤسســة، باإلضافــة إىل التــداول يف املعايــر التــي يجــب توفرهــا يف املوفــق اإلعامــي والتنصيــص 

ــي نــص عليهــا عقــد األهــداف والوســائل. ــة الت ــدة الزمني ــزام املؤسســة باألجن عــى رضورة الت

ــداف  ــد األه ــة لعق ــم واملتابع ــة التقيي ــار عملي ــرتك يف إط ــل املش ــة التعدي ــا لثقاف ــيدا منه وتجس

ــك  ــن ذل ــة وم ــم املؤسس ــات لدع ــن املقرتح ــة م ــى جمل ــل ع ــة إىل العم ــعت الهيئ ــائل، س والوس

اقــرتاح إحــداث صنــدوق لدعــم إنتــاج املضامــن الثقافيــة بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة، والعمــل 

عــى إمكانيــة دعــم الرامــج ذات الجــودة العاليــة والتــي مــن شــأنها ترســيخ دور املرفــق اإلعامــي 

ــة والسياســية. ــف الحساســيات الفكري ــاره فضــاء مفتوحــا ملختل ــي باعتب العموم

وترســيخا لعمليــة اإلصــاح دعــت الهيئــة إىل رضورة دعــم اإلنتــاج املشــرتك بــن مؤسســتي التلفــزة 

واإلذاعــة التونســيتن وذلــك مــن خــال إبــرام عقــود اســرتاتيجية. يقــع يف اطارها االســتغال املشــرتك 

للمحتــوى اإلعامــي والرتفيهــي الــذي تنتجــه املؤسســتان.



2. القسم الثاين: اإلعالم الخاص
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1 -املشهد اإلعالمي السمعي البرصي الخاص

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة الخاّصة الحاصلة عى اإلجازة - ديسمرب 2019

مجال البّثمركز البّثالقناة
تاريخ الحصول 

عى اإلجازة
تاريخ بداية البّث

القنوات التلفزية الخاّصة

قناة آم. تونيزيا 

)املتوّسط سابقا(
تونس

مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات
2 سبتمر 2014

- 19 جوان 2013 

)بّث تجريبّي(

- 2 سبتمر 2014 

)بّث رسمّي(

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

سات
24 جويلية 2014

- 29 جوان 2014 

)بّث تجريبّي(

- 31 ديسمر 

2015 )بّث 

رسمّي(

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

سات
17 ديسمر 22013 سبتمر 2014

تونسقناة الجنوبيّة
مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات
20 مارس 202013 أفريل 2015

تونسقناة التّاسعة
مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات
18 ماي 22015 سبتمر 2014

تونسقناة اإلنسان
مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات
142012 أوت 2015

تونسقناة حّنبعل
مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات والقمر الّصناعّي بدر 4
***

- 13 فيفري 2004 

بّث تجريبّي

- 13 فيفري 2005 

بّث رسمّي
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تونسقناة الحوار التّونيّس
مجال بث القمر الّصناعّي نايل 

سات
2 سبتمر 2014

-  ماي 2003 ويف 

28سبتمر 2014 

اندمجت مع قناة 

التّونسيّة

تونسقناة تونسنا
مجال بّث القمر الّصناعّي نايل 

سات
18 سبتمر 2015

القنوات اإلذاعيّة الخاّصة

21 أفريل 22015 سبتمر 2014مناطق الوطن القبّيمدينة نابل»راديو ماد«

25 مارس 22015 سبتمر 2014مناطق واليتي سوسة واملنسترمدينة سوسةإذاعة »كنوز آف. آم.«
إذاعة »شعانبي آف. 

آم.«
24 ماي 22012 سبتمر 2014مناطق والية الڨرصينمدينة الڨرصين

إذاعة »كرامة آف. 

آم.«

مدينة سيدي 

بوزيد
28 أوت 22011 سبتمر 2014مناطق والية سيدي بوزيد

14 جانفي 22012 سبتمر 2014مناطق والية القروانمدينة القروانإذاعة »صرة آف. آم.«

»راديو كاب آف. آم.«
مدينة 

الحّامات
24 مارس 22012 مارس 2015مناطق الوطن القبي

4 نوفمر 22011 سبتمر 2014مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونس»ابتسامة آف. آم.«
إذاعة »أوليس آف. 

آم.«
2 سبتمر 2014مناطق والية مدننمدينة جربة

إذاعة »أوكسجن آف. 

آم.«

مدينة منزل 

بورڨيبة
15 اكتوبر 22011 سبتمر 2014مناطق والية بنزرت

راديو »اكسرس آف. 

آم.«
مدينة تونس

مناطق واليات تونس الكرى 

ومناطق والية صفاقس
21 اكتوبر 292010 سبتمر 2014

إذاعة »جوهرة آف. 

آم.«
مدينة سوسة

مناطق واليات سوسة واملنستر 

واملهديّة والقروان
25 جويلية 292005 سبتمر 2014

3 ديسمر 202015 أفريل 2015مناطق والية سوسةمدينة سوسة»نجمة آف آم.«
1 اكتوبر 202015 أفريل 2015مناطق والية صفاقسمدينة صفاقسراديو الديوان
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إذاعة مسك آف. 

آم. )إذاعة ثقافة 

وموسيقى سابقا(

1 أوت 202016 أفريل 2015مناطق واليات تونس الكرىمدينة تونس

10 نوفمر 202015 أفريل 2015منطقة مساكن من والية سوسةمدينة مساكنراديو مساكن
7 نوفمر 292003 سبتمر 2014مناطق واليات الجمهوريّةمدينة تونسإذاعة موزاييك
11 ديسمر 142015 أوت 2015مناطق والية املنسترمدينة املنسترإذاعة الّرباط

MFM30 ديسمر 142015 أوت 2015مناطق والية املهديّةمدينة املهديّة

2 - قرارات إلغاء االتفاقية وسحب اإلجازة:

القناة اإلذاعية »الرصاحة أف أم«• 

ــة  ــخ 11 ديســمر 2014 اتفاقي ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي بتاري ــة العلي أبرمــت الهيئ

إحــداث واســتغال القنــاة اإلذاعيــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« مــع الســيد محمــد ناجــح بصفتــه 

الحاصــل عــى اجــازة احــداث واســتغال القنــاة االذاعية الخاصــة »رصاحــة اف. ام.« والتي يســتغلها 

مــن خــال رشكــة »مولتــي بــرود« »MULTI PROD«، قيمــة رأس مالهــا خمســون ألــف دينــار.

وقــد تــم إلغــاء االتفاقيــة وســحب اإلجــازة النقطــاع اإلذاعــة عــن البــث ملــدة تجــاوزت التســعن 

يومــا وذلــك مبقتــى أحــكام الفصلــن 17 فقــرة 02 و76 مــن كــرّاس الــرشوط املتعلــق بإحــداث 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي  ــة العلي ــد اتخــذ مجلــس الهيئ ــة خاصــة، وق ــاة إذاعي واســتغال قن

والبــرصي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 10 جــوان 2019 قــرار إلغــاء االتفاقيــة، وقــد صــدر القــرار 

ــخ 28 جــوان 2019. بتاري
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املشاكل األساسية املتعلقة بالقناة

أ( حالة الجمع بن عضوية مجلس إدارة رشكة »ملتي برود« املستغلة لإلذاعة وعضوية مجلس 

شورى حركة النهضة:

ــبة  ــة بالنس ــع الحاصل ــة الجم ــة اف ام« يف حال ــة »رصاح ــة بإذاع ــاكل املتعلق ــم املش ــل اه تتمث

ــرود«  ــي ب ــة »ملت ــال رشك ــيس« )املســاهان يف رأس م ــر الغري ــار« و«بش ــم بولبي ــيدين »حات للس

ــة  ــزب حرك ــورى ح ــس ش ــة مجل ــة وعضوي ــس إدارة الرشك ــة مجل ــن عضوي ــة( ب ــتغلة لإلذاع املس

ــة. النهض

حيــث تقتــي أحــكام الفصــل 09 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث 

واســتغال قنــاة اذاعيــة خاصــة أنــه »يلتــزم صاحــب االجــازة بــأن ال يكــون مؤســس ومســّر القنــاة 

ــم  ــأن ال يت ــزم ب ــاكل األحــزاب السياســية، كــا يلت ــع مبســؤوليات ضمــن هي ــة ممــن يضطل االذاعي

تســير املنشــأة االعاميــة مــن طــرف مســؤول أو قيــادي أو عضــو يف هيــكل بحــزب ســيايس«، خاصــة 

وأن وضعيــة الجمــع متــس مــن اســتقالية الخــط التحريــري لإلذاعــة ومــن مصداقيتهــا، 

وحيــث ســبق ملجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي أن طالــب مــن خــال 

مراســلة موجهــة للممثــل القانــوين للقنــاة الســيد محمــد ناجــح يف 12 مــاي 2017 بتســوية الوضعية 

القانونيــة لإلذاعــة ورفــع حالــة الجمــع وتــم توجيــه دعــوة للســيدين حاتــم بولبيــار وبشــر الغرييس 

للحضــور لجلســات اســتاع بواســطة مراســات وجهــت اليهــا بتاريــخ 19 جــوان 2017 و04 جويلية 

2017، دون أن تتــم االســتجابة لطلــب الهيئــة يف هــذا الصــدد، 

ــة بتاريــخ 12 جويليــة 2017 مراســلة اىل الســيد راشــد الغنــويش رئيــس حــزب  كــا وجهــت الهيئ

حركــة النهضــة دعتــه مــن خالهــا إىل تحمــل املســؤولية فيــا يتعلــق باحــرتام القوانــن الجــاري بهــا 

العمــل مبــا يســتوجب انســحابا فوريــا لعضــوي مجلــس شــورى الحركــة مــن مجلــس ادارة اذاعــة 

»رصاحــة اف ام« حفاظــا عــى اســتقالية اإلذاعــة ونئيــا بهــا عــن كل الشــبهات، غــر انــه مل يقــع 

التفاعــل مــع الهيئــة، 

وعليــه تــم توجيــه تنبيــه إىل املمثــل القانــوين للقنــاة الســيد »محمــد ناجــح« بتاريــخ 11 أوت 2017 

عــى معنــى الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 لرفــع حالــة الجمــع املشــار إليهــا،

وحيــث مل يتــم االمتثــال للتنبيــه املذكــور، رغــم انقضــاء األجــل املحــدد قانونــا وهــو خمســة عــرش 

ــى  ــور مبقت ــه املذك ــال للتنبي ــدم االمتث ــة ع ــه ملخالف ــه بارتكاب ــم إعام ــك ت ــا وعــى ضــوء ذل يوم
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املراســلة املوّجهــة إليــه بتاريــخ 30 أوت 2017 مــع مطالبتــه بالحضــور مبقــر الهيئــة لاطــاع عــى 

ملــف املخالفــة وتقديــم ماحظاتهــم الكتابيــة يف شــأنها يف أجــل خمســة عــرش يومــا، 

وحيــث حــر بتاريــخ 04 ســبتمر 2017 واطلــع عــى ملــف املخالفــة، وورد جوابــه عــى الهيئــة 

بتاريــخ 18 ســبتمر 2017 وقــد متســك مــن خالــه بعــدم تفاعــل كل مــن الســيدين »حاتــم بولبيــار« 

و«بشــر الغريــيس« رغــم دعوتــه لهــا إىل رضورة االنســحاب مــن مجلــس إدارة املؤسســة، 

قامــت الهيئــة بتوجيــه مراســلتن لــكل مــن الســيد حاتــم بولبيــار والســيد بشــر الغريــيس بتاريخ 12 

أكتوبــر 2017 طالبتهــا مــن خالهــا بــرورة االنســحاب مــن عضويــة مجلــس إدارة رشكــة »ملتــي 

بــرود« املســتغلة إلذاعــة »رصاحــة أف.أم« باعتبــار أن وضعيــة الجمــع الحاصــل بــن مســؤوليتها 

الحزبيــة يف حــزب حركــة النهضــة وعضويــة مجلــس إدارة رشكــة »ملتــي بــرود« متــس من اســتقالية 

الخــط التحريــري لإلذاعــة ومصداقيتهــا، غــر أن املذكوريــن مل ميتثــا للطلــب.

وقــد قــرر مجلــس الهيئــة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 04 ديســمر 2017 اإلذن بنــرش التنبيــه الــذي 

ــه أحــكام الفصــل  ــخ 11 أوت 2017 بالصحــف، ملخالفت ــه بتاري ــة إلي ــس الهيئ ــه رئي ســبق أن وّجه

09 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصــة 

ولعــدم امتثالــه للتنبيــه املذكــور وذلــك عمــا بأحــكام الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 

ــيس«  ــر الغري ــيدين »بش ــن الس ــمر 2017، اال ان كل م ــخ 20 ديس ــرشه بتاري ــم ن ــد ت 2011، وق

و«حاتــم بولبيــار« واصــا الجمــع بــن عضويــة مجلــس إدارة رشكــة »ملتــي بــرود« وعضويــة مجلــس 

شــورى حركــة النهضــة مبــا جعــل اإلذاعــة يف حالــة عــود عــى معنــى الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011،

وعليــه تــم توجيــه اعــام مبخالفــة بتاريــخ 26 جانفــي 2018، ودعــوة املمثــل القانــوين لاطــاع عــى 

ملــف املخالفــة واإلدالء مبلحوظاتــه الكتابيــة بشــأنها يف أجــل ســبعة أيــام عمــا بأحــكام الفصــل 38 

مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011،

وبتاريــخ 13 جــوان 2018 وردت عــى الهيئــة مراســلة مــن إذاعــة »الرصاحــة أف.أم« صحبــة نســخة 

مــن محــر جلســة عامــة خارقــة للعــادة مؤرخــة يف 15 ديســمر 2017 ومســجلة بالقباضــة املاليــة 

بتاريــخ 11 جــوان 2018 تتضمــن قــرار حــل الرشكــة بســتة اصــوات عــى ســبعة )بنســبة تصويــت 

75 % مــن رأس املــال( وقــد متــت اإلشــارة إىل أن املســاهم الــذي مل ميــض هــو الســيد حاتــم بولبيــار 

ممثــل رشكــة GET WIRELESS املعنــي بالجمــع بــن عضويــة مجلــس إدارة رشكــة »ملتــي بــرود« 

املســتغلة لإلذاعــة وعضويــة مجلــس شــورى حركــة النهضــة، كــا تضمنــت تســمية الســيد ســامي 

الفقــي كمصفــي للرشكــة إلمتــام اجــراءات الحــل، وطلــب الرتخيــص لــه يف االنطــاق برشكــة اخــرى 

تديــر اإلذاعــة، 
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وبعــد عــدة اجتاعــات ملجلــس الهيئــة مــع الســيد »محمــد ناجــح« تعهــد خالهــا بالعمــل عــى 

ايجــاد الحلــول املامئــة دون نتيجــة، وبتاريــخ 01 نوفمــر 2018 تــم توجيــه مراســلة ملطالبتــه باإلدالء 

مبــآل اجــراءات حــل وتصفيــة الرشكــة وتوضيــح وضعيــة الرشكــة املاليــة وبتاريــخ 09 نوفمــر 2018 

قــدم مضمونــا مــن الســجل التجــاري مؤرخــا يف 08 نوفمــر 2018 ال يتضمــن التنصيــص عــى تعيــن 

الســيد ســامي الفقــي كمصفــي للرشكــة إلمتــام اجــراءات الحــل،

وبتاريــخ 18 ديســمر 2018 تــم توجيــه اعــام مبخالفــة للممثــل القانــوين لإلذاعــة تضمــن جملــة 

ــة يف: ــة واملتمثل االخــاالت املرتكب

1 - تواصــل جمــع الســيدين »حاتــم بولبيــار« و«بشــري الغريــيس« بــن عضويــة مجلــس إدارة رشكــة 

ــس شــورى  ــة مجل ــة الخاصــة »رصاحــة اف ام« وعضوي ــاة االذاعي ــرود« املســتغلة للقن ــي ب »ملت

حركــة النهضــة 

2 - عدم االلتزام بالربمجة األساسية املضمنة باالتفاقية املمضاة.

3 - االمتناع عن مد الهيئة باملعطيات املتعلقة بالشفافية املالية. 

ثــم وردت عــى الهيئــة بتاريــخ 25 ديســمر 2018 مراســلة مــن اذاعــة الرصاحــة اف ام )ردا عــى 

االعــام مبخالفــة الصــادر عــن الهيئــة بتاريــخ 18 ديســمر 2018( صحبــة نســخة مــن محــر جلســة 

عامــة خارقــة للعــادة مؤرخــة يف 12 ديســمر 2018 ومســجلة بالقباضــة املاليــة بتاريــخ 20 ديســمر 

2018 تتضمــن قــرار حــل الرشكــة كــا تضمنــت تســمية الســيد ســامي الفقــي كمصفــي للرشكــة 

إلمتــام اجــراءات الحــل وهومــا يعنــي ان الرشكــة يف طــور التصفيــة صحبــة ورقــة الحضــور ممضــاة 

NOU- ــرود ــوس ب ــدة »نوت ــة جدي ــايس لرشك ــون أس ــن قان ــخة م ــاهمن ونس ــع املس ــن جمي  م

TOUS-PROD وطلــب الرتخيــص لــه يف االنطــاق يف إدارة القنــاة مــن خالهــا. 

وبتاريــخ 15 أفريــل 2019 وردت مراســلة مــن ممثــل إذاعــة »الرصاحــة أف.أم« صحبــة نســخة مــن 

مضمــون مــن الســجل الوطنــي للمؤسســات مســتخرج يف 15 افريــل 2019 يتضمــن ترســيم قــرار 

ــي  ــة ايقــاف وقت ــارش ويف حال تعــن الســيد ســامي الفقــي مصفــي وان الســجل التجــاري غــر مب

مبوجــب التصفيــة وبالتــايل فــان الرشكــة يف حالــة تصفيــة.

ــة  ــة أف.أم« مرفوق ــة »الرصاح ــن اذاع ــلة م ــاي 2019 مراس ــخ 07 م ــة بتاري ــى الهيئ ــم وردت ع ث

بنســخة مــن فاتــورة نــرش اعــان تصفيــة مــن املطبعــة الرســمية مــع نــص االعــان باللغتــن العربيــة 

والفرنســية وتعهــد املمثــل القانــوين مبدنــا الحقــا بعــدد الرائــد الرســمي الــذي ســينرش فيــه اإلعــان 
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وامدنــا بطــرق التواصــل مــع املصفــي ملتابعــة عمليــة التصفيــة وحــل الرشكــة التــي تتطلــب جملــة 

مــن اإلجــراءات املنصــوص عليهــا مبجلــة الــرشكات التجاريــة. 

ب( االمتناع عن مد الهيئة باملعطيات املتعلقة بالشفافية املالية:

ــن 47 و  ــخ 23 نوفمــر 2017 و 26 ديســمر 2017 اســتنادا اىل احــكام الفصل ــة بتاري قامــت الهيئ

48 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة اذاعيــة خاصــة، 

مبطالبــة املمثــل القانــوين لإلذاعــة بتحيــن امللــف املــايل للرشكــة و االدالء بــــــ :

-1 - القوائــم املاليــة للرشكــة مصــادق عليهــا مــن طــرف خبــري محاســب عضــو بالهيئــة الوطنيــة 

للخــرباء املحاســبن.

2 - مداخيل االشهار واالرساليات القصرية ومختلف مصادر التمويل واملداخيل األخرى.

3 - القامئة املحينة للمساهمن يف رأس مال الرشكة.

4 - كل االتفاقيات املربمة بن املساهمن أو الرشكاء مهام كان شكلها أو موضوعها.

5 - كل تغيري يف املعطيات التي تم تقدميها عند طلب اإلجازة إن وجد.

ــرض  ــه يف الغ ــه الي ــه تنبي ــم توجي ــة فت ــب الهيئ ــة لطل ــوين لإلذاع ــل القان ــل املمث ــث مل ميتث وحي

بتاريــخ 12 افريــل 2018 عمــا بأحــكام الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 لخرقــه 

ــل، ــه مل ميتث ــر ان ــرشوط غ ــراس ال ــن ك احــكام الفصــول 47 و48 و71 و73 م

بتاريــخ 02 نوفمــر 2018 وردت عــى الهيئــة مراســلة مــن الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد تــم 

مبوجبهــا احالــة عريضــة واردة عليهــا بخصــوص شــبهة تجــاوزات اداريــة وماليــة بالقنــاة االذاعيــة 

الخاصــة »رصاحــة اف ام« وطلبــت موافاتهــا مبــا يتوفــر لديهــا مــن معطيــات فتــم توجيــه تقريــر يف 

الغــرض بتاريــخ 12 ديســمر 2018.

وبتاريــخ 20 فيفــري 2019 امــدت القنــاة الهيئــة بالقوائــم املاليــة لســنة 2016 و2017 ولكنهــا غــر 

مصــادق عليهــا مــن طــرف خبــر محاســب عضــو بالهيئــة الوطنيــة للخــراء املحاســبن.
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ج( عدم االلتزام بالربمجة األساسية املضمنة باالتفاقية املمضاة والتوقف عن البث:

ــة يف  ــية املضمن ــة األساس ــث الرمج ــن ب ــة أف.أم« ع ــة »رصاح ــة الخاص ــاة االذاعي ــف القن * توق

ــخ 31 اوت 2017.  ــن تاري ــداء م ــاين )playlist( ابت ــة أغ ــث قامئ ــى ب ــار ع ــة و االقتص االتفاقي

 * توقــف القنــاة االذاعيــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« عــن البــث متامــا بدايــة مــن تاريــخ 18 ســبتمر 

.2018

قامــت وحــدة الرصــد بالهيئــة مبعاينــة توقــف القنــاة االذاعيــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« عــن بــث 

ــى  ــي ع ــاة والت ــوين للقن ــل القان ــل املمث ــن قب ــة املمضــاة م ــة باالتفاقي ــية املضمن الرمجــة األساس

اساســها اســندت اليــه االجــازة واالقتصــار عــى بــث قامئــة أغــاين )playlist( ابتــداء مــن تاريــخ 31 

ــرق  ــر 2017، يف خ ــؤرخ يف 05 أكتوب ــدد 02/2017 امل ــة ع ــر املعاين ــق مح ــك وف اوت 2017 وذل

ألحــكام الفصــل 27 مــن كــراس الــرشوط،

 وحيــث تواصــل الوضــع عــى مــا هــو عليــه رغــم دعوتــه اىل االلتــزام بالرمجــة املضمنــة صلــب 

ــف  ــر اىل توق ــى األم ــر 2017، وانته ــخ 10 اكتوب ــه بتاري ــة الي ــلة املوجه ــى املراس ــة مبقت االتفاقي

القنــاة اإلذاعيــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« عــن البــث بدايــة مــن تاريــخ 18 ســبتمر 2018 وفــق 

ــخ 20 ســبتمر 2018،  ــة مــن وحــدة الرصــد بتاري ــوارد عــى الهيئ االشــعار ال

ــاإلدالء  ــر 2018 ب ــخ 01 نوفم ــة بتاري ــلة املوجه ــى املراس ــه مبقت ــة مبطالبت ــت الهيئ ــث قام وحي

ــن  ــل 17 م ــكام الفص ــه أح ــا تقتضي ــارا مل ــث اعتب ــن الب ــة ع ــف اإلذاع ــباب توقّ ــول أس ــر ح بتقري

كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصــة مــن رضورة 

رفــع تقريــر مفصــل اىل الهيئــة عــن كل انقطــاع للبــث فاقــت مدتــه خمــس عــرشة دقيقــة، عــاوة 

عــى تنصيصــه عــى عــدم امكانيــة عــودة املنشــأة االعاميــة اىل البــث إذا تجــاوزت مــدة االنقطــاع 

الثاثــن يومــا اال بــإذن مــن الهيئــة.

وحيــث متســك املمثــل القانــوين للقنــاة يف جوابــه املقــدم بتاريــخ 09 نوفمــر 2018 بــان التوقــف 

عــن البــث كان نتيجــة تــرسب كميــات كبــرة مــن ميــاه األمطــار إىل مقــر اإلذاعــة وهــو دفــع غــر 

ــخ 31 اوت 2017  ــو تاري ــابق وه ــخ س ــود اىل تاري ــة يع ــه بالرمج ــدم التزام ــة وان ع ــدي خاص ج

ــواردة عــى الهيئــة بتاريــخ 15 نوفمــر 2018.  وطلــب االذن بالعــودة اىل البــث وفــق مراســلته ال

ــخ 25  ــة بتاري ــى الهيئ ــة ووردت ع ــام مبخالف ــة اإلع ــت الهيئ ــمر 2018 وجه ــخ 18 ديس وبتاري

ــان  ــوين ب ــل القان ــا املمث ديســمر 2018 مراســلة مــن إذاعــة »الرصاحــة أف.أم« متســك مــن خاله



تقرير نشاط الهيئة لسنة 2019 28

ســبب التوقــف عــن البــث هــو تــرسب امليــاه وطلــب حضــور ممثــل عــن الهيئــة ملعاينــة آثــاره.

وبتاريــخ 17 أفريــل 2019 وردت عــى الهيئــة مراســلة الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي 

تــم اإلعــام مــن خالهــا بــأن مــدة االنقطــاع عــن البــث تجــاوزت 90 يومــا. فتمــت دعــوة املمثــل 

القانــوين لإلذاعــة بتاريــخ 31 مــاي 2019 لتقديــم أســباب تواصــل االنقطــاع. وبجلســة االســتاع لــه 

بتاريــخ 03 جــوان 2019 قــدم ملحوظــات كتابيــة وأجــاب بأنــه ســبق أن تقــدم مبطلــب يف اســتئناف 

البــث بتاريــخ 15 نوفمــر 2018 وطلــب اســتغال اإلجــازة يف إطــار رشكــة جديــدة.

وقــد قــّرر مجلــس الهيئــة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 10 جــوان 2019 الغــاء االتفاقيــة املرمــة مــع 

الســيد محمــد ناجــح املمثــل القانــوين للقنــاة اإلذاعــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« وســحب إجــازة 

ــاة اإلذاعيــة الخاصــة »رصاحــة أف.أم« نظــر لتجــاوز مــدة االنقطــاع عــن  إحــداث واســتغال القن

البــث التســعن يومــا وفقــا ملقتضيــات الفصــل 17 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى 

إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصــة.



3. القسم الثالث: اإلعالم الجمعيايت
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أ( مشهد اإلذاعات الجمعياتية 

ــاع  ــم قط ــأتها، إىل تنظي ــذ نش ــرصي، من ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــعت الهيئ س

اإلذاعــات الجمعياتيــة باعتبارهــا متتــاز عــن باقــي اإلذاعــات الخاصــة بكونهــا إذاعــات غــر ربحيــة 

تســعى لرتســيخ إعــام القــرب ولتحقيــق اهــداف الصالــح العــام، وذلــك مــن خــال إنتــاج وبــث 

الرامــج التــي مــن شــأنها نــرش مبــادئ الدميقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان وتنميــة روح التســامح 

وتحقيــق التنميــة املســتدامة ودعــم الثقافــة الوطنيــة بتنوعهــا واالنفتــاح عــى الثقافــات األخــرى.

ب( القرار املشرتك: دعم لإلذاعات الجمعياتية:

يف إطــار تفعيــل أحــكام الفصــل 74 فقــرة أوىل مــن القانــون عــدد 56 لســنة 2018 املــؤرخ يف 27 

ــوان  ــى الدي ــه:« يتخ ــى أن ــص ع ــذي ين ــنة 2019 وال ــة لس ــون املالي ــق بقان ــمر 2018 املتعل ديس

الوطنــي لإلرســال االذاعــي والتلفــزي عــن 75 % مــن الديــون املتخلــدة إىل غايــة 31 ديســمر 2017 

بذمــة املؤسســات املصنفــة كإذاعــات جهويــة وإذاعــات متخصصــة وإذاعــات جمعياتيــة مــن طــرف 

الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي والتــي تحــرتم كل مقتضيــات هــذا التصنيــف. 

ويتــم ضبــط قامئــة هــذه املؤسســات بقــرار مشــرتك مــن الوزيــر املكلــف باملاليــة والهيئــة العليــا 

املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي«، 

ونظــرا ألهميــة املوضــوع ومــا يوفــره مــن دعــم للمؤسســات اإلعاميــة التي تواجــه صعوبــات مادية 

تهــدد وجودهــا ودميومتهــا وبهــدف املســاهمة يف الدفــع باتجــاه دعمهــا باعتبارهــا عامــا أساســيا 

يف التنميــة قامــت الهيئــة بضبــط قامئــة القنــوات اإلذاعيــة الجهويــة واملتخصصــة والجمعياتيــة التــي 

ــي لإلرســال  ــوان الوطن ــدة الدي ــا لفائ ــدة بذمته ــون املتخل ــن الدي ــن 75 % م ــاء م ــتنتفع باإلعف س

ــل  ــخ 04 أفري ــة يف الغــرض بتاري اإلذاعــي والتلفــزي مبقتــى القــرار املشــرتك ومراســلة وزارة املالي

.2019

وبتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 صــدر القــرار مــن وزيــر املاليــة ورئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال 

الســمعي والبــرصي املنشــور يف الرائــد الرســمي عــدد 86 لســنة 2019 املــؤرخ يف 25 أكتوبــر 2019.

ج ( دميومة البث: تحدي اإلذاعات الجمعياتية:

بتاريــخ 11 ديســمر 2019 صــدر قــرار ســحب إجــازة إحداث واســتغال القنــاة اإلذاعيــة الجمعياتية 

»قرصيــن أف.أم« املرمــة مــع جمعيــة »الشــعانبي للنهــوض بالثقافــة الرقميــة وامللتيميديــا 

بالقرصيــن« وقــرار ســحب إجــازة إحــداث واســتغال القنــاة اإلذاعيــة الجمعياتيــة »رقــاب الثــورة« 

املرمــة مــع جمعيــة »حريــة وتنميــة«، وذلــك الســتمرار انقطــاع اإلذاعتــن عــن البــث ألكــر مــن 
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تســعن يومــا دون بيــان أســباب تواصــل االنقطــاع وذلــك عمــا بأحــكام الفصــل 15 فقــرة ثانيــة 

مــن كــرّاس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة جمعياتيــة.

د( الهيئة تلتقي االتحاد التونيس لإلعالم الجمعيايت

ــر  ــن 18 نوفم ــوم االثن ــرصي ي ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــس الهيئ ــتقبل مجل اس

2019 وفــدا عــن االتحــاد التونــيس لإلعــام الجمعيــايت. وتنــاول اللقــاء جملــة مــن املواضيــع التــي 

تهــم القطــاع منهــا الوضعيــة املاليــة لإلذاعــات الجمعياتيــة وملــف الديــون املتعلقــة مبعاليــم البــث 

حيــث تــم االتفــاق عــى رضورة إيجــاد الحلــول والقيــام باإلجــراءات الازمــة يف اتجــاه إلغــاء هــذه 

رضورة بعث صندوق دعم لفائدة اإلذاعات الجمعياتية

ــرصي،  ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــر الهيئ ــوان 2019، مبق ــوم 18 ج ــد ي انعق

اجتــاع لجنــة إســناد منــح الدعــم لفائــدة اإلذاعــات الجمعياتيــة بحضــور عــدد مــن أعضائهــا. 

ــن األديب واملــايل لســنوات 2016 و2017 و2018 وعــرض مســار  ــم التقريري ــه تقدي ــم خال وت

عمــل اللجنــة منــذ تـــأسيسها يف أفريــل 2016 ومختلــف األنشــطة التــي قامــت بهــا الهيئــة يف 

إطارهــا وجملــة الصعوبــات واالشــكاالت التــي رافقــت اســناد املنــح لفائــدة هــذه اإلذاعــات.

وتــم الـــتأكيد خــال هــذه الجلســة عــى رضورة ضــان اســتمرارية برنامــج الدعــم وتطويــره 

ليكــون يف شــكل صنــدوق دعــم مــع البحــث عــن مصــادر لتمويلــه ضانــا لدميومتــه.

ــف الضغوطــات  ــن مخلت ــة ع ــات الجمعياتي ــد عــى رضورة اســتقالية اإلذاع ــم التأكي ــا ت ك

والتكتــات السياســية واملاليــة باعتبارهــا اذاعــات غــر ربحيــة هدفهــا االول خدمــة املواطــن يف 

الجهــات واثــراء إعــام القــرب.

ــج  ــة برام ــدف إىل متابع ــل 2016 وته ــة يف 21 أفري ــب الهيئ ــم صل ــة الدع ــد أنشــئت لجن وق

ــة  ــر املتعلق ــرشوط واملعاي ــد ال ــة اىل تحدي ــة باإلضاف ــات الجمعياتي ــة لإلذاع ــم املوجه الدع

بإســناد املنــح. وتتكــون هــذه اللجنــة مــن رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي 

والبــرصي وعضــو مــن مجلســها وعضــو مــن النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين وعضــو 

ــايت وعضــو  ــة وعضــو مــن االتحــاد التونــيس لإلعــام الجمعي ــة االذاعــات الجمعياتي مــن نقاب

ــة العامــة لإلعــام وعضــو مــن املجتمــع املــدين وباحــث مختــص. مــن النقاب



تقرير نشاط الهيئة لسنة 2019 32

ــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي ومختلــف األطــراف  ــك بالتنســيق مــع الدي الديــون وذل

ــه  ــد خصصت ــت ق ــذي كان ــم ال ــدوق الدع ــة لصن ــوارد مالي ــر م ــة إىل رضورة توف ــة. إضاف املتدخل

الهيئــة إلســناد هــذه اإلذاعــات وتنميــة مواردهــا البرشيــة وتطويــر إنتاجهــا وإمكانياتهــا التقنيــة.

 وتــم االتفــاق خــال هــذا اللقــاء عــى رضورة مزيــد التنســيق إليجــاد الدعــم الــازم للتظاهــرات 

التــي تنظمهــا اإلذاعــات الجمعياتيــة يف الجهــات مثــل تظاهــرة ‘يــوم اإلذاعــة« وتظاهــرة »مهرجــان 

اإلعــام الجمعيــايت« الــذي ســيتم تنظيمــه خــال الســنة املواليــة، مــع العمــل عــى إمكانيــة تكثيــف 

مثــل هــذه التظاهــرات وتوســيعها لتشــمل أكــر مــن جهــة.

ــداف  ــق األه ــا يحق ــايت مب ــام الجمعي ــن اإلع ــر مضام ــى رضورة تطوي ــة ع ــس الهيئ ــدد مجل وش

املرجــوة مــن إحداثــه باعتبــاره إعامــا غــر ربحــي، يف انتظــار تفعيــل امليثــاق الخــاص بــه. كــا تــم 

ــزام  ــايت يســهر عــى الت ــة إحــداث مجلــس صحافــة جمعي االتفــاق يف هــذا الخصــوص عــى أهمي

ــة. ــات املهني ــط واألخاقي ــق وبالضواب هــذه اإلذاعــات باملواثي
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ه( الهيئــة تفتــح آجــال إضافيــة لقبــول ملفــات طلبــات الحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل 

قنــاة إذاعيــة جمعياتيــة

ــة لقبــول ملفــات  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي فتــح آجــال إضافي ــة العلي قــررت الهيئ

ــة، وذلــك ملــدة خمســة  ــة جمعياتي ــاة إذاعي ــات الحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قن طلب

عــرش يومــا بدايــة مــن تاريــخ 04 نوفمــر 2019، مــع العلــم أن الهيئــة كانــت قــد فتحــت آجــال 

ــة 2019. ــخ 02 جويلي ــا بتاري ــد فيه ــم التمدي ــول الرتشــحات بتاريــخ 16 مــاي 2019 وت قب



4. القسم الرابع: املنشآت اإلعالمية املصادرة
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واصلــت الهيئــة خــال ســنة 2019 متابعــة وضعيــة املنشــآت اإلعاميــة املصــادرة التــي تعــاين مــن 

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

كل مــن إذاعــة الزيتونــة للقــرآن الكريــم وإذاعــة شــمس أف.أم، 

أ( إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم:

انطلقــت إذاعــة الزيتونــة يف البــث بتاريــخ 13 ســبتمر 2007، وتعيــش هــذه اإلذاعــة منــذ انــدالع 

ــاخ  ــكي مــا أثّــر عــى املن ــتوى اإلداري والهي ــدود ســنة 2019 ضبابيــة عــى املس ــورة إىل ح ث

ــا.  ــي داخله االجتاع

ولتجــاوز الوضعيــة الهشــة التــي تعيشــها اإلذاعــة اقرتحــت الهيئــة عــى رئاســة الحكومــة ضمهــا إىل 

اإلعــام العمومــي وإلحاقهــا مبؤسســة اإلذاعــة التونســية نأيــا بهــا عــن التجاذبــات السياســية، غــر 

أن الحكومــة مل تتفاعــل إيجابيــا وارجــأت الحســم يف هــذا امللــف إىل أجــل غــر معلــوم رغــم إصــدار 

ــة  ــة واملهني ــة االجتاعي ــوية الوضعي ــى رضورة تس ــدت ع ــرض وأك ــات يف الغ ــد البيان ــة عدي الهيئ

للعاملــن فيهــا لتداعياتهــا الســلبية عــى أداء املؤسســة وقيامهــا بدورهــا عــى أحســن وجــه.

مجلس الهيئة يجتمع بوفد من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يوم 20 ماي 2019
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ويف اإلطــار ذاتــه اســتقبلت الهيئــة يف مناســبتن بتاريــخ20 و22 مــاي 2019 وفديــن عــن اإلذاعــة 

برئاســة مديرهــا العــام الســيّد »محمــد خليــل النــوري »مــن أجــل دعــم مطلــب العاملــن بإذاعــة 

ــف  ــكال التوظي ــن كل أش ــا ع ــأي به ــي، ورضورة الن ــق العموم ــا باملرف ــع إلحاقه ــة يف ترسي الزيتون

والحفــاظ عــى اســتقالية خطهــا التحريــري احرتامــا اللتزاماتهــا تجــاه جمهورهــا، واســتمع املجلــس 

ــاوزات  ــة والتج ــتقالية املؤسس ــة باس ــة يف عاق ــن باإلذاع ــاغل العامل ــن إىل مش ــال االجتاع خ

املســجلة داخلهــا.

 

مجلس الهيئة يجتمع بوفد من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يوم 22 ماي 2019

ب( إذاعة شمس أف.أم:

إذاعة شمس أف.أم:

ــار مكتــب  أعلنــت رشكــة الكرامــة القابضــة بتاريــخ 06 جانفــي 2017 عــن طلــب استشــارة الختي

ــارشة يف  ــارشة و غــر املب ــة التونســية املب ــة األســهم الراجعــة للدول ــة إحال استشــارات يدعــم عملي

رأس مــال رشكــة »تونيزيــا برودكاســت« املســتغلة إلذاعــة »شــمس أف.أم« ، وتولــت الهيئــة متابعــة 

ــا أي  ــي مل يتقــدم خاله ــة الت ــة العــروض املالي ــداء مــن الفــرز األويل إىل مرحل ــع املراحــل ابت جمي

مشــارك بعــرض مــايل مــا جعــل طلــب العــروض غــر مثمــر.
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وبتاريــخ 30 نوفمــر 2018 تــم اإلعــان عــن فتــح طلــب عــروض ثــان تولــت الهيئــة مواكبتــه خــال 

ســنة 2019 حســب املراحــل التاليــة:

  - راســلت الهيئــة بتاريــخ 14 مــارس 2019 رشكــة الكرامــة القابضــة ملطالبتهــا مبــآل طلــب العروض 

ونســخة مــن كــراس الــرشوط ومــن مــرشوع عقــد اإلحالــة صحبــة مالحقــه، إىل جانــب التذكــري 

بذلــك بتاريــخ 05 أفريــل 2019.

  - وجهــت الهيئــة بتاريــخ 18 افريــل 2019مراســلة إىل رئاســة الحكومــة ومراســلة إىل وزيــر املاليــة 

ومراســلة إىل اللجنــة الوطنيــة للتــرصّف يف األمــوال واملمتلــكات املعنيــة باملصــادرة أو االســرتجاع 

لفائــدة الدولــة بخصــوص عمليــة التفويــت نظــرا لعــدم تفاعــل رشكــة الكرامــة القابضــة مــع طلــب 

الهيئــة ضامنــا لشــفافية العمليــة وللترسيــع يف تســوية وضعيــة اإلذاعــة حفاظــا عــى اســتمراريتها 

وضامنــا لحقــوق العاملــن بهــا.

ــرد عليهــا بالتاريــخ  ــه مل ي ــة بتاريــخ 29 مــاي 2019 أن   - أعلمــت رشكــة الكرامــة القابضــة الهيئ

املحــدد لتلقــي العــروض أي عــرض القتنــاء املســاهامت املعروضــة للبيــع وهــو مــا جعــل طلــب 

العــروض الثــاين غــري مثمــر كذلــك.



5. القسم الخامس: القنوات التي تبث خارج إطار القانون 

)نسمة-القرآن الكريم-الزيتونة(
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قناة الزيتونة التلفزية: أ ( أ ( 

ــة خاصــة  ــاة تلفزي ــتغال قن ــازة إحــداث واس ــى إج ــب الحصــول ع ــه بطل ــد تقدم بع   

تحــت تســمية “الزيتونــة” بتاريــخ 21 جويليــة 2014، رفضــت الهيئــة العليــا املســتقلة 

لاتصــال الســمعي والبــرصي إســناد الســيد ســامي الصيــد اإلجــازة يف مناســبتن، كانــت األوىل 

ــن ســامل”  ــق امللــف ان الســيد “اســامة ب ــن مــن وثائ ــخ 19 ســبتمر 2014 بعــد ان تب بتاري

وهــو احــد املســاهمن يف رشكــة الزيتونــة لإلعــام و االتصــال، التــي يفــرتض ان يتــم اســتغال 

ــف  ــر مخال ــو ام ــة وه ــة النهض ــزب  حرك ــورى ح ــس ش ــو يف مجل ــا، عض ــازة يف اطاره االج

ملقتضيــات الفصــل 09 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بإحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة 

الــذي ينــص عــى انــه “يلتــزم الحاصــل عــى االجــازة بــان ال يكــون مؤسســو ومســرو القنــاة 

التلفزيــة ممــن يضطلعــون مبســؤوليات ضمــن هيــاكل االحــزاب السياســية، كــا يلتــزم بــان 

ال يتــم تســير املنشــأة االعاميــة مــن طــرف مســؤول أو قيــادي أو عضــو يف هيــكل بحــزب 

ســيايس«.

وقــد مّكنــت الهيئــة قنــاة الزيتونــة مــن فرصــة إلعــادة تقديــم ملفهــا حتــى يتســنى دراســته 

مــن جديــد رشيطــة االلتــزام بقــرار ايقــاف البــث إال انها وعــى خاف بقيــة القنوات املرتشــحة 

متســكت بطلــب متكينهــا مــن االجــازة مــع االســتمرار يف البــث بطريقــة غــر قانونيــة مــّا 

افــى اىل اتخــاذ مجلــس الهيئــة قــرارا برفــض املطلــب بتاريــخ 11 ســبتمر 2015 لتعمدهــا 

االســتمرار يف البــث خــارج اإلطــار القانــوين.

وخــال ســنة 2019 واصلــت قنــاة »الزيتونــة« الدعايــة والرتويــج لحــزب حركــة النهضــة خال 

ــا الحــزب  ــي نظمه ــث االجتاعــات الشــعبية الت ــات الرئاســية مــن خــال ب ــة االنتخاب حمل

ــاة  ــة عــى قن ــة مالي ــرارا يقــي بتســليط خطي ــك ق ــر ذل ــة عــى إث املذكــور واتخــذت الهيئ

ــرارا  ــة ق ــار مــن أجــل االشــهار الســيايس، كــا اتخــذت الهيئ ــف دين ــة قدرهــا 20 أل الزيتون

بتاريــخ 04 أكتوبــر 2019 يقــي بتســليط خطيــة ماليــة قدرهــا 30 ألــف دينــار عــى القنــاة 

املذكــورة تبعــا ملخالفــة التحجــر الخــاص بالتعليــق عــى نتائــج ســر اآلراء.

ــي  ــرارا يق ــر 2019 ق ــخ 07 أكتوب ــدة بتاري ــته املنعق ــة يف جلس ــس الهيئ ــذ مجل ــا اتخ ك

بتســليط خطيــة ماليــة عــى قنــاة الزيتونــة قدرهــا 20 ألــف دينــار مــن أجــل خــرق التحجــر 

ــة خــال فــرتة الصمــت االنتخــايب. ــع كل أشــكال الدعاي ــق مبن املتعل
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وقــد أنــذرت الهيئــة بتاريــخ 09 مــاي 2019 القنــاة بالتوقــف التلقــايئ عــن البــث إال أنهــا مل 

متتثــل للقانــون وواصلــت البــث بطريقــة غــر قانونيــة.

ب ( إذاعة القرآن الكريم:

تقدمــت إذاعــة »القــرآن الكريــم« مبطلــب يف الحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة 

ــخ 18  ــبتن، األوىل بتاري ــازة يف مناس ــى اج ــول ع ــا للحص ــض طلبه ــد رُف ــة وق ــة خاّص إذاعي

ســبتمر 2014 إذ قــرر مجلــس الهيئــة عــدم اســناد اجــازة احــداث واســتغال قنــاة اذاعيــة 

خاصــة إىل الســيد ســعيد الجزيــري باعتبــاره رئيســا لحــزب الرحمــة و لعــدم توفــر الــرشوط 

املطلوبــة عنــد تقديــم املطلــب ألن العديــد مــن برامــج القنــاة موجهــة اىل الدعايــة لشــخصه 

األمــر الــذي يشــكل مخالفــة ملقتضيــات الفصــل 5 نقطــة 14 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق 

بإحــداث واســتغال قنــاة اذاعيــة خاصــة الــذي ينــص عــى رضورة التــزام صاحــب االجــازة 

ــاة االذاعيــة لغــرض الدعايــة او التســويق لصورتــه الخاصــة او لصــورة  بعــدم اســتعال القن

غــره او لحــزب مــا اضافــة اىل عــدم وجــود مخطــط مــايل واضــح ونقــص املعــدات التقنيــة 

ــم رفــض مطلبهــا  ــذايت، وت ــل ال ــاب التنــوع يف الرمجــة وعــدم وجــود اي تصــور للتعدي وغي

يف املــرة الثانيــة بتاريــخ 26 نوفمــر 2015 لكونــه خــارج اآلجــال القانونيــة، ودعــت الهيئــة 

اإلذاعــة إىل التوقــف عــن البــث.

ــون  ــّث خــارج إطــار القان ــة وواصلــت الب ــزم اإلذاعــة بالقــرارات الصــادرة عــن الهيئ  ومل تلت

واســتعال الــرتددات بطريقــة غــر قانونيــة فاتخــذت الهيئــة ضدهــا عــّدة قــرارات باعتبارهــا 

متــارس نشــاطات بــث دون إجــازة تطبيقــا ألحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 

.2011

ــزام بالقوانــن والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل مــن خــال  وقــد واصلــت اإلذاعــة عــدم االلت

تركيــز عمــود لإلرســال اإلذاعــي بجبــل زغــوان وقــد تبــّن أن وزارة الفاحــة قــد مكنتهــا مــن 

رخصــة يف االقامــة الوقتيــة مبلــك الدولــة الغــايب لرتكيــز هــذا العمــود، وبعــد اعــرتاض الهيئــة 

عــى ذلــك تبعــا ملخالفتــه للقوانــن والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل ورغــم اتخــاذ املنــدوب 

الجهــوي للتنميــة الفاحيــة بزغــوان قــرارا يقــي بســحب رخصــة االقامــة الوقتيــةـ تواصــل 

تشــغيل مرســل بــث اذاعــة القــرآن الكريــم عــى الــرتدد 97.7 ميغاهرتــز مــن جبــل زغــوان.
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وخــال ســنة 2019 واصــل »ســعيد الجزيــري« توظيــف اإلذاعــة املذكــورة يف فــرتة مــا قبــل 

الحملــة وخــال الحملــة االنتخابيــة لانتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا للدعايــة لشــخصه 

ــت  ــه وقام ــيا لفائدت ــهارا سياس ــة اش ــه الهيئ ــا اعترت ــو م ــه وه ــج لخيارات ــه والرتوي ولحزب

بتســليط خطيــة ماليــة عــى اإلذاعــة بتاريــخ 05 ســبتمر 2019 قدرهــا عــرشة آالف دينــار، 

هــذا عــاوة عــى تواصــل ارتــكاب اإلخــاالت املتعلقــة بالتمييــز ضــد املــرأة والتحريــض عــى 

الكراهيــة والتكفــر والتهجــم عــى الهيئــة وأعضائهــا بشــكل متواتــر والتحريــض الرصيــح ضــد  

أعضائهــا يف تعــارض مــع أحــكام الدســتور والقوانــن الجــاري بهــا العمــل وهــو مــا يشــكل 

جرائــم عــى معنــى القانــون الجــزايئ.

ج( قناة نسمة:

تبعــا لعــدم التــزام قنــاة نســمة بتســوية وضعيتهــا القانونيــة كتغيــر صبغــة رشكــة “نســمة 

برودكاســت” املســتغلة للقنــاة مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم 

وفــق مــا تقتضيــه احــكام الفصــل 04 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة 
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ــة 2018  ــخ 13 جويلي ــرارا بتاري ــة ق ــة خاصــة، اتخــذت الهيئ ــاة تلفزي إحــداث واســتغال قن

يقــي بإيقــاف اجــراءات التســوية عــى معنــى الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 

2011 ومنــذ ذلــك التاريــخ تعتــر قنــاة »نســمة« قنــاة غــر قانونيــة،

وتجــدر االشــارة أن أحــد مالــي القنــاة ومؤسســها وهــو »نبيــل القــروي«، رئيــس حــزب قلــب 

تونــس واملرتشــح لانتخابــات الرئاســية دأب عــى توظيــف القنــاة لغــرض الدعايــة والتســويق 

ــد  ــل وق ــا العم ــاري به ــب الج ــن والرتاتي ــة للقوان ــة يف مخالف ــه الترشيعي ــخصه ولقامئات لش

اتخــذت الهيئــة يف شــأن ذلــك عــّدة قــرارات مرتبطــة أساســا بالتســويق والدعايــة لــه ومــن 

ــي 2018  ــخ 17 جانف ــمة بتاري ــة نس ــاة التلفزي ــى القن ــة أوىل ع ــة مالي ــليط خطي ــك تس ذل

ــار  وخطيــة ماليــة ثانيــة بتاريــخ 20 جــوان 2018 قدرهــا 250 الــف  قدرهــا 250 الــف دين

دينــار  تبعــا لظهــور »نبيــل القــروي« يف برنامــج »خليــل تونــس« وتعهــده الشــخيص بإيجــاد 

الحلــول للوضعيــات االجتاعيــة املعروضــة، األمــر الــذي أدى إىل الدعايــة والتســويق لصورتــه 

ولحزبــه، وهــو مــا يتعــارض مــع أحــكام الفصــل 05 نقطــة 14 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق 

بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة الــذي يقتــي عــدم اســتعال 

القنــاة التلفزيــة لغــرض الدعايــة أو التســويق لصــورة الحاصــل عــى االجــازة أو لصــورة غــره،

وأكــدت الهيئــة يف مناســبات عــدة ســنة 2019 عــر ترصيحــات وبيانــات صــادرة عــن مجلســها 

تحــّول قنــاة نســمة إىل أداة للدعايــة والتضليــل واضطاعهــا بلعــب أدوار سياســية حــادت بهــا 

عــن الوظائــف األساســية لوســائل اإلعــام، وقــد تواصــل ذلــك خــال الحملــة االنتخابيــة للدور 

األول لانتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا مــن خــال توظيــف منابرهــا اإلعاميــة للدعايــة 

ــة املضــادة ضــد منافســيه واتخــذت  ــل القــروي« والدعاي واالشــهار الســيايس للمرتشــح »نبي

الهيئــة يف هــذا الشــأن قــرارا أوال يقــي بتســليط خطيــة ماليــة قدرهــا 20 الــف دينــار مــن 

أجــل االشــهار الســيايس وقــرارا ثانيــا يقــي بتســليط خطيــة ماليــة قدرهــا 40 الــف دينــار 

لنفــس الســبب وهــو االشــهار الســيايس لنبيــل القــروي.

ــة  ــاة التلفزي ــتمرار القن ــل 2019، اس ــي 2019 ويف 05 أفري ــة يف 16 جانف ــت الهيئ ــا عاين ك

ــن  ــه القوان ــا تقتضي ــا مل ــة وفق ــن الهيئ ــازة م ــّث دون إج ــة الب الخاصــة »نســمة« يف مواصل

ــا العمــل.  الجــاري به

ونتيجــة لذلــك أصــدر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 15 أفريــل 2019 قــرارا يقــي بحجــز التجهيزات 

الروريــة للبــث التابعــة للقنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« وذلــك ملارســتها نشــاطات بــث 
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دون اجــازة مــن الهيئــة عــى معنــى أحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 

ــق بحريــة االتّصــال الســمعّي البــرصّي وبإحــداث هيئــة  املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 واملتعلّ

عليــا مســتقلّة لاتّصــال الســمعّي والبــرصّي.
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ــة الخاصــة  ــاة التلفزي ــث التابعــة للقن ــزات الب ــرار حجــز تجهي ــان توضيحــي بخصــوص ق بي

»نســمة«

ــرصي  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والب ــة العلي ــن الهيئ ــن م ــن محلّف ــا لتوجــه مراقب تبع

مصحوبــن مبأمــوري الضابطــة العدليــة حســب مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 22 

مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 لتنفيــذ القــرار الصــادر عــن مجلــس الهيئــة بتاريــخ 15 

أفريــل 2019 والقــايض بحجــز تجهيــزات البــث التابعــة للقنــاة التلفزيــة الخاصــة “نســمة”، 

يهــم الهيئــة تقديــم التوضيحــات التاليــة:

 

ــى  ــة ع ــة املتحصل ــآت اإلعامي ــة املنش ــى مرافق ــاطها ع ــاق نش ــذ انط ــة من ــت الهيئ حرص

إجــازات قبــل 14 جانفــي 2011 ومطالبتهــا بتســوية وضعيتهــا حســب مقتضيــات الفصــل 50 

مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 والــذي ينــص عــى أنــه:” 

ــا  ــابقا تســوية وضعيته ــا س ــرصي املرخــص له يتعــن عــى منشــآت االتصــال الســمعي والب

وفقــا ألحــكام هــذا املرســوم يف أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ صــدوره“، إال أن القنــاة املعنيــة 

ماطلــت الهيئــة طيلــة مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات منــذ 16 جويليــة 2014 تاريــخ إصــدار 

الهيئــة باغــا لحــث املنشــآت اإلعاميــة الســمعية والبرصيــة املتحصلــة عــى تراخيــص قبــل 

ــوية  ــم بتس ــا، ومل تق ــوية وضعيته ــحها وتس ــات ترش ــدم مبلف ــى التق ــي 2011 ع 14 جانف

وضعيتهــا القانونيــة.

وكان مجلــس الهيئــة قــد أصــدر بتاريــخ 13 جويليــة 2018 قــرارا يقــي بإيقــاف إجــراءات 

تســوية وضعيــة القنــاة عــى معنــى أحــكام الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 

املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــرصي وبإحــداث هيئــة 

عليــا مســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي لعــدم قيامهــا بإجــراءات تغيــر الصبغــة القانونيــة 

لرشكــة “نســمة برودكاســت” املســتغلة للقنــاة مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة 

خفيــة االســم وفــق مــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 04 مــن كــراس الــرشوط املتعلــق بالحصــول 

عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة. 
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ــخ 05  ــة بتاري ــث دون إجــازة وجهــت الهيئ ــة يف الب ــاة »نســمة« التلفزي ــام اســتمرار قن وأم

أكتوبــر 2018 إعامــا مبخالفــة للممثــل القانــوين للقنــاة إلعامــه باملخالفــة املتمثلــة يف البــث 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي عــى معنــى أحــكام  دون إجــازة مــن الهيئــة العلي

الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 والــذي ينــص عــى أنــه : »يف حالــة مارســة 

نشــاطات بــث دون إجــازة تســلط الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصال الســمعي والبــرصي خطايا 

تــرتاوح بــن عرشيــن ألــف دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات 

ــخ 27  ــة بتاري ــه اصــدر مجلــس الهيئ ــاء علي ــك النشــاطات”، وبن ــام بتل ــي تســتعمل للقي الت

نوفمــر 2018 قــرارا يقــي بتســليط خطيــة ماليــة عــى القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« 

يف شــخص ممثلهــا القانــوين قدرهــا خمســون ألــف دينــار. 

ــّث  ــة الب ــمة” يف مواصل ــة “نس ــة الخاص ــاة التلفزي ــتمرار القن ــة اس ــت الهيئ ــد أن عاين وبع

ــس  ــل، أصــدر مجل ــا العم ــن الجــاري به ــه القوان ــا تقتضي ــا مل ــة وفق ــن الهيئ دون إجــازة م

الهيئــة بتاريــخ 15 أفريــل 2019 قــرارا يقــي بحجــز التجهيــزات الروريــة للبــث التابعــة 

للقنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« وذلــك ملارســتها نشــاطات بــث دون إجــازة مــن الهيئــة 

عــى معنــى أحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 

2011 واملتعلـّـق بحريــة االتّصــال الســمعّي البــرصّي وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلّة لاتّصــال 

الســمعّي والبــرصّي.



 الباب الثاين: االنتخابات الترشيعية والرئاسية

السابقة ألوانها لسنة 2019
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1 - السياق االنتخايب لسنة 2019

- تعــد املحطــات االنتخابيــة مــن أهــم املراحــل التــي تعيشــها الــدول الدميقراطيــة والتــي تعتمــد 

أســس املنافســة النزيهــة بــن مختلــف املرتشــحن والتيــارات السياســية. كــا أنهــا تعتــر مــن بــن 

ــل هــذه  ــي مث ــا وشــعبيتها. فف ــية واملعارضــة وزنه ــا االحــزاب السياس ــم فيه ــي تقيّ املحطــات الت

املحطــات تضطلــع وســائل اإلعــام الســمعية والبرصيــة بــدور اســايس إلنــارة الناخبــن وتشــجيعهم 

ــات  ــزم وســائل االعــام بأخاقي ــك تلت ــام. لذل ــة وإدراك ت ــكل موضوعي ــار ب عــى املشــاركة واالختي

ــة. ــة االنتخابي ــة للحمل ــة املنصفــة واملتوازن ــة االعامي ــة وبقواعــد وضوابــط التغطي ــة الصحفي املهن

ويف إطــار املهــام املوكولــة لهــا مبقتــى املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــر 2011 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي  ــة العلي ــة االتصــال الســمعي البــرصي، عملــت الهيئ ــق بحري املتعل

والبــرصي خــال ســنة 2019 عــى رصــد ومراقبــة مــدى احــرتام وســائل االعــام الســمعية والبرصيــة 

لقواعــد التغطيــة االنتخابيــة املتوازنــة واملحايــدة، إضافــة إىل ضــان حق نفــاذ املرتشــحن لانتخابات 

الترشيعيــة والرئاســية إليهــا للتعريــف برامجهــم االنتخابيــة وبأنفســهم عــى اســاس املبــادئ التــي 

تضبــط قواعــد الحملــة. 

- ولــن تقتــي الفــرتة االنتخابيــة بالــرورة تزويــد املواطنــن بجملــة مــن املعلومــات واملعطيــات 

ــا  ــي وفق ــر والواع ــار الح ــم باختي ــمح له ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــات، مب ــادر واملرجعي ــددة املص متع

ملقتضيــات املــادة 19 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان املتعلقــة بحريــة التعبــر، فــإن وســائل 

ــان  ــال ض ــن خ ــك م ــة وذل ــة الدميقراطي ــفافية العملي ــز ش ــياً يف تعزي ــؤدي دوراً أساس ــام ت االع

ــة  ــات دقيق ــا أو إيصــال معلوم ــاذ إليه ــر النف ــكل املرتشــحن ســواء ع ــر حظــوظ متســاوية ل توف

ــن.  ــة عــن املرتشــحن ذاتهــم إىل الناخب وموضوعي

ومــن هــذ املنطلــق، اقتضــت الفــرتة اإلنتخابيــة تقييــم مــدى التــزام وســائل اإلعــام مبهامهــا أثنــاء 

تغطيــة الحملــة اإلنتخابيــة وذلــك اســتناداً إىل عــدة معايــر ومــؤرشات كميــة وكيفيــة ومــن بينهــا: 

- وترية نفاذ مختلف املرتشحن إىل وسائل اإلعالم ومدى احرتام مبدأي املساواة واإلنصاف.

- التعاطي اإلعالمي مع مختلف أنشطة املرتشحن خالل فرتة الحملة اإلنتخابية.

- مــدى احــرتام مختلــف وســائل االعــالم الســمعية والبرصيــة ملبــادئ التعدديــة والتنــوع يف اآلراء 

واملواقــف واألفــكار. 

- مــدى مصداقيــة التغطيــة اإلعالميــة ودقــة املعلومــات املقدمــة للناخــب حــول الربامــج اإلنتخابية 

املقرتحة.

- مدى االلتزام بالدور التوعوي والتحسييس وبأخالقيات املهنة الصحفية.
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2 - االنتخابات الرئاسية 2019

تنزلــت االنتخابــات الرئاســية يف تونــس ضمــن ســياق اســتثنايئ فرضتــه قواعــد دســتورية وسياســية 

ناتجــة عــن وفــاة رئيــس الجمهوريــة الســابق الســيد »الباجــي قائــد الســبيس« بتاريــخ 25 جويليــة 

2019 وذلــك قبــل نهايــة عهدتــه اإلنتخابيــة ببضعــة أشــهر. حيــث قامــت الهيئــة العليــا املســتقلة 

لإلنتخابــات يف فــرتة ســابقة بإعــداد روزنامــة انتخابيــة قــررت مبقتضاهــا إجــراء الــدور األول مــن 

ــة  ــس الجمهوري ــم يف منصــب رئي ــر 2019؛ إال أن الشــغور الدائ ــية يف 17 نوفم ــات الرئاس االنتخاب

ــا  ــرتة وفق ــة لف ــة الجمهوري ــال رئاس ــام بأع ــعب القي ــواب الش ــس ن ــس مجل ــويل رئي ــى ت اقت

ــات  ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــط، تول ــذه الضواب ــاً به ــتورية.  والتزام ــات الدس للمقتضي

مراجعــة الروزنامــة االنتخابيــة وإقــرار إجــراء انتخابــات ســابقة ألوانهــا بتاريــخ 15 ســبتمر 2019 

ترشــح لهــا 26 مرتشــحا.

وبنــاًء عــى ذلــك، كانــت الحملــة االنتخابيــة الرئاســية محــدودة املــدة حيــث اقتــرصت عــى مــدة 

12 يومــاً بدايــة مــن يــوم االثنــن 02 ســبتمر إىل يــوم الجمعــة 13 ســبتمر 2019، كــا فرضــت هــذه 

الظــروف االســتثنائية عــدة صعوبــات وتحديــات أمــام املهــام التنظيميــة والتعديليــة للهيئــة العليــا 

املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي ومــن بينهــا: 

- االرتفــاع النســبي يف عــدد املرتشــحن لانتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا والذيــن كانــت لهــم 

أدوارا مؤسســاتية )رئيــس الحكومــة، وعــدد مــن أعضائهــا، ونائــب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب...( 

ــاً نســبياً عــى مســتوى رصــد أنشــطتهم  ــا شــّكل تحدي ــة مب ــة االنتخابي ــرتة الحمل ــك خــال ف وذل

ــاً والتمييــز بــن أنشــطتهم االنتخابيــة ومهامهــم املؤسســاتية. اعاميّ

- وجــود مرتشــحن كان لهــم حظوظــا يف التغطيــة اإلعاميــة تفــوق املرتشــحن اآلخريــن عــى غــرار 

املالكــن و/أو املســاهمن يف رأس مــال بعــض القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة األمــر الــذي أتــاح لهــم 

فرصــة أكــر  للتأثــر وتوجيــه الــرأي العــام والناخــب مبــا عــزز حظوظهــم االنتخابيــة. 

وجــود مرتشــحّن اثنــن محــل تتبعــات قضائيــة، حيــث كان أحدهــا يف حالــة إيقــاف تحفظــي منــذ 

23 أوت 2019. أمــا املرتشــح الثــاين فــكان يقيــم خــارج تــراب الجمهوريــة..

ــرة 24  ــت ألول م ــة، جمع ــرات تلفزي ــم مناظ ــية تنظي ــة الرئاس ــة االنتخابي ــهدت الحمل ــا ش - ك

ــة  ــوات تلفزي ــدة قن ــع ع ــا باالشــرتاك م ــم بثه ــة وت ــية العمومي ــزة التونس ــا التلف مرتشــحا وأنتجته

ــة.  ــة وخاص ــة عمومي وإذاعي

- ويف إطــار االلتــزام بدورهــا الرقــايب للتغطيــة اإلعاميــة للحمــات االنتخابيــة، قامــت الهيئــة العليــا 

املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي برصــد 16 وســيلة إعاميــة، موزعــة بــن 8 قنــوات تلفزيــة 
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عموميــة وخاصــة و8 قنــوات إذاعيــة عموميــة وخاصــة، خــال الــدور األول والثــاين مــن االنتخابــات 

الرئاســية. حيــث اســتندت عمليــة االختيــار لهــذه القنــوات عــى مــا تضمنــه املخطــط التفصيــي 

ــج املخصصــة  ــدد وحجــم الرام ــات حــول ع ــن معطي ــة، م ــة و/أو اذاع ــاة تلفزي ــكل قن الخــاص ب

للتغطيــة االنتخابيــة. كــا امتــدت فــرتة الرصــد اليومــي عــى 6 ســاعات مــن البــث يف كل قنــوات 

العينــة املختــارة.

- ارتكــزت منهجيــة الرصــد يف التقريــر التأليفــي عــى املنهــج الكّمــي، مــن خــال احتســاب مــدة 

أخــذ الكلمــة ومــدة البــث االجاليــة التــي خصصــت لــكل مرتشــح، واملنهــج الكيفــي مــن خــال 

العمــل عــى جمــع املعطيــات النوعيــة وتحليــل مضامــن الرامــج الحواريــة والنــرشات االخباريــة يف 

مختلــف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة، بهــدف مراقبــة مــدى التزامهــا بالقواعــد العامــة للتغطيــة 

الصحفيــة املوضوعيــة والنزيهــة باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن القواعــد املهنيــة وأخاقياتهــا.

- خلــص التقريــر النهــايئ لرصــد التغطيــة اإلعاميــة للحملــة االنتخابيــة الرئاســية إىل أن جــل القنوات 

االذاعيــة والتلفزيــة املرصــودة قــد خصصــت حيــزا زمنيـّـا هاًمــا للفاعلــن السياســين غــر املرتشــحن 

وكذلــك ملســاندي املرتشــحن للــدور الثــاين، إضافــة إىل ضعــف مــؤرش التعدديــة والتنــوع يف اآلراء 

والتيــارات السياســية مبختلــف مرجعياتهــا السياســية والفكريــة يف جــل القنــوات املرصــودة.

أ( الخروقات املرصودة خالل الدور األول والثاين من االنتخابات الرئاسية

تــم رصــد حــوايل 31 قنــاة تلفزيــة وإذاعيــة، مبــا يف ذلــك القنــوات االذاعيــة والتلفزيــة غــر القانونية، 

خــال الــدور األول والثــاين املتعلقــن باالنتخابــات الرئاســية، ونظــرا لتداخــل فــرتة الحملــة االنتخابية 

للــدور الثــاين مــع نهايــة الحملــة االنتخابيــة الترشيعيــة ملــدة 04 أيــام تقريبــا، فــإن العــدد الجمــي 

للخروقــات املرصــودة بلــغ حــوايل 18 خرقــا، تعلقــت جلهــا بـ: 

- االشهار السيايس.

- الدعاية املضادة. 

- بث نتائج سرب اآلراء والتعليق عليها.

- خرق الصمت االنتخايب.

ــة  ــة االنتخابي ــل الحمل ــا قب ــرتة م ــات خــال ف ــم تســجيل 04 خروق ــه ت كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن

ــحن. ــض املرتش ــدة بع ــيايس لفائ ــهار الس ــا االش ــملت أساس ــنة 2019، وش ــة لس والترشيعي
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ب( توصيات الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي خالل الحملة االنتخابية الرئاسية 

2019

- رضورة االلتــزام مبــا يــرد يف املخططــات التفصيليــة وإعــام الهيئــة بــكل تغيــر يطــرأ عليهــا ألخــذه 

بعــن االعتبــار أثنــاء الرصــد ونــرش النتائــج.

- رضورة احــرتام مبــدأ املســاواة يف التغطيــة اإلعاميــة بــن كل املرتشــحن كــا يتــم التنصيــص عــى 

ذلــك يف القــرار املشــرتك،واألخذ بعــن االعتبــار النعكاســات إعــادة بــث الرامــج الحواريــة عــى مبــدأ 

املســاواة بــن كل املرتشــحن.

- عــدم بــث االجتاعــات الشــعبية التــي ينظمهــا املرتشــحون برمتهــا، إذ يعــد ذلــك إشــهارا سياســيّا 

واالقتصــار عــى بــث مقتطفــات منهــا يف الفقــرات املعنيــة بتغطيــة أنشــطة املرتشــحن.

- رضورة تخصيــص كل وســائل اإلعــام الســمعية والبرصيــة لومضــات تحسيســية وتوعويــة حــول 

االنتخابــات واجراءاتهــا وقواعدهــا بهــدف إنــارة الناخبــن وااللتــزام مبســؤوليتها االجتاعيــة. 

- اســتعال لغــة اإلشــارة لفائــدة ذوي االحتياجــات الخصوصيــة حتــى يتمكنــوا مــن اإلطــاع عــى 

الرامــج االنتخابيــة للمرتشــحن. 

- األخــذ بعــن االعتبــار للتــوازن مــن منظــور النــوع االجتاعــي خــال التغطيــة اإلعاميــة ســواء يف 

الرامــج الحواريــة أو املجــات االنتخابيــة. 

 -عــدم اســتغال املعلّقــن للفضــاءات اإلعاميــة الحواريــة للرتويــج والدعايــة ملرتشــحن والدعايــة 

املضــادة ضــد منافســيهم.

3 - االنتخابات الترشيعية

ــي  ــات الت ــة، ضمــن التعدي ــة الترشيعي ــة االنتخابي ــة للحمل ــة اإلعامي ــر رصــد التغطي ــزل تقري يتن

ــاة  ــان وف ــات اب ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــة م ــة االنتخابي ــى الروزنام ــت ع أحدث

ــه ببضعــة اشــهر بتاريــخ 25 جويليــة 2019. حيــث راهنــت  ــة قبــل نهايــة عهدت رئيــس الجمهوري

ــواب الشــعب  ــس ن ــة مجل ــا لعضوي ــة 2019 عــى انتخــاب 217 نائب ــة الترشيعي املحطــة االنتخابي

ــا ألحــكام الدســتور.  وفق

ورغــم أهميــة الظــروف االســتثنائية التــي ميــزت هذه الفــرتة االنتخابيــة، فإن موعــد االنتخابات 	 

الترشيعيــة مل يشــهد تغيــرا، بــل شــهدت فــرتة الحملــة، املمتــدة بــن 04 ســبتمر و14 أكتوبــر، 

تداخــا بيومــن يف بدايتهــا مــع نهايــة فرتة حملــة الــدور االول من االنتخابــات الرئاســية وتداخا 

بحــوايل أربعــة ايــام يف نهايتهــا مــع بدايــة الــدور الثــاين مــن نفــس االســتحقاق االنتخــايب. وهــو 
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مــا ســاهم يف تعقيــد مهــام وســائل اإلعــام التــي تأرجحــت بــن إكراهــات الصمــت االنتخــايب 

مــن ناحيــة، ومتطلبــات التغطيــة اإلعاميــة ألنشــطة القامئــات املرتشــحة مــن ناحيــة ثانيــة.  

ــخ إجــراء 	  ــة مــن تداخــل بــن تاري ــة الترشيعي عــاوة عــى مــا طبــع هــذه املحطــة االنتخابي

ــة  ــات الترشيعي ــين لانتخاب ــن سياس ــح 7 فاعل ــرز ترش ــية، ب ــة والرئاس ــات الترشيعي االنتخاب

ــه.  ــت نفس ــية يف الوق والرئاس

ــية 	  ــات الرئاس ــن االنتخاب ــدور األول م ــج ال ــل نتائ ــة إىل تواصــل مناقشــة وتحلي هــذا باإلضاف

طيلــة الحملــة االنتخابيــة الترشيعيــة يف جــل وســائل االعــام املرصــودة والحــال أن هــذه الفــرتة 

مخصصــة لتغطيــة أنشــطة نحــو 1506 قامئــة مرتشــحة لانتخابــات الترشيعيــة،

ــيلة 	  ــة 19 وس ــة الترشيعي ــة االنتخابي ــد الحمل ــة رص ــملت عيّن ــي، ش ــتوى املنهج ــى املس فع

ــة، موزعــة بــن6 قنــوات تلفزيــة و10قنــوات إذاعيــة وثــاث قنــوات  إعاميــة ســمعية وبرصي

غــر قانونيــة. حيــث اســتندت عمليــة االختيــار للقنــوات املرصــودة عــى مــا تضمنــه املخطــط 

التفصيــي الخــاص بــكل قنــاة تلفزيــة وإذاعيــة معطيــات مــن حــول عــدد وطبيعــة الرامــج، 

املخصصــة للتغطيــة االنتخابيــة وحيزهــا الزمنــي. كــا ارتكــزت منهجيــة الرصــد عمومــا عــى 

ــات  ــن القامئ ــف م ــكل صن ــص ل ــي املخص ــز الزمن ــاب الحي ــال احتس ــن خ ــي، م ــج الكم املنه

ــدأ  ــن مب ــا م ــرتك إنطاق ــرار املش ــدد يف الق ــرتض واملح ــي املف ــز الزمن ــة بالحي ــحة مقارن املرتش

التناســب الجهــوي والوطنــي، وعــى املنهــج الكيفــي، مــن خــال مراقبــة مــدى احــرتام القنــوات 

ــة السياســية، ــة ومــؤرش االســتقالية ومــؤرش التعددي ــة ملــؤرش املهني ــة واالذاعي التلفزي

كا خلص تقرير رصد الحملة االنتخابية الترشيعية إىل: 

ــا أخــّل 	  ــة يف العمــل دون إجــازة وهــو م ــة غــر القانوني اســتمرار بعــض املؤسســات اإلعامي

ــه. ــس النزي ــفافية والتناف ــادئ الش ــح مبب ــكل واض بش

تفيش ظاهرة االشهار السيايس بالرغم من تحجرها قانونيا.	 

انخراط بعض املؤسسات اإلعامية يف االجندات االنتخابية لبعض املرتشحن.	 

انحيــاز بعــض املعلقــن مــا يؤثــر ســلبا عــى ثقــة الجمهــور يف وســائل االعــام وعــى اخاقيات 	 

ــة الصحفية. املهن

عــدم التــوازن يف حضــور املــرأة واســتمرار تغييبهــا مــا يعتــر تقصــرا واضحــا خاصــة يف اإلعــام 	 

العمومــي باعتبــار التزاماتــه تجــاه دافعــي الرائــب.

الدعاية املضادة ضد املتنافسن باعتبارها أحد أشكال االشهار السيايس غر املبارش. 	 

غياب نص قانوين لتنظيم عملية سر اآلراء.	 

عدم قدرة املرسوم 116 والقانون االنتخايب عى مواكبة تطورات املشهد السيايس. 	 
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نجاح مبادرة تنظيم املناظرات بن الهيئات واالعام الخاص واالعام العمومي.	 

قدرة اإلعام العمومي عى تقديم وتنظيم وتغطية مثل هذه املناظرات بجودة عالية. 	 

التزام اإلذاعات الخاصة والعمومية بأكر قدر من القواعد املهنية واألخاقية. 	 

ــة الحمــات 	  ــاء تغطي ــذايت أثن ــل ال ــات التعدي ــة آللي ــد مــن املؤسســات اإلعامي ــل العدي تفعي

ــة. االنتخابي

االستجابة لحق الرد.	 

 	
أ ( الخروقات املرصودة خالل االنتخابات الترشيعية 2019

العددالخروقات املرصودة طيلة فرتة الحملة االنتخابية وفرتة الصمت االنتخايب

05خروقات تعلقت باإلشهار السيايس

12خروقات تعلقت بخرق الصمت االنتخايب

01خرق تعلق ببث نتائج سر اآلراء

18العدد الجمي:

ب ( توصيات الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي خالل حملة االنتخابات الترشيعية 2019

ــن  ــار القوان ــارج اط ــرصي خ ــمعي والب ــاط الس ــة النش ــاح ملارس ــدم الس ــوىض وع ــة الف ــاء حال 	 إنه

ــل. ــا العم ــاري به الج

	 تطوير املنظومة القانونية املنظمة لانتخابات.

ــا املســتقلة  ــة العلي ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي والهيئ ــة العلي ــن الهيئ ــد التنســيق ب 	 مزي

لانتخابــات وتطويــر القــرارات املشــرتكة وتفصيــل معايرهــا واعتادهــا كمرجــع ملراقبــة الحملــة 

ــة.  ــمعية والبرصي ــام الس ــائل االع ــة يف وس االنتخابي

	 إصدار قانون ينظم عملية سر اآلراء. 

	 استكال عملية إحداث مجلس الصحافة ملجابهة الظواهر السلبية التي تهدد املهنة.



الباب الثالث: نشاط املرصد
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1- قسم التعّددية السياسية:

اشــتغل قســم التعدديــة خــال ســنة 2019 عــى رصــد التعدديــة السياســية يف القنــوات اإلذاعيــة 

والتلفزيــة خــال الفــرتات االنتخابيــة وخارجهــا وذلــك بهــدف:

ــن  ــاذ الفاعل ــدد يف نف ــوع والتع ــة لقاعــديت التن ــة والتلفزي ــوات اإلذاعي ــدى احــرتام القن  -رصــد م

ــا. السياســين له

 -رصــد مــدى حياديــة وموضوعيــة وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة يف التعاطــي مــع مختلــف 

الفاعلــن السياســين وجملــة املتدخلــن يف مواضيــع تهــّم الشــأن العــام.

 -معرفــة مــدى التــزام القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة بتقديــم معلومــة مبّســطة ،دقيقــة وواضحــة 

لعمــوم املواطنــن.

 -رصــد مــدى احــرتام وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة للمنظومــة القانونيــة الجــاري بهــا العمــل 

خــال الفــرتات االنتخابيــة.

وقد أنجز قسم التعددية السياسية سنة 2019 جملة من التقارير وهي:

	 رصــد التعاطــي اإلعامــي مــع مــرشوع قانــون املاليــة لســنة 2019 يف الفــرتة املمتــدة مــن 1نوفمــر 

2018 إىل 10 ديســمر 2018.
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	 رصــد التعاطــي اإلعامــي مــع التحويــر الــوزاري يف الفــرتة املمتــدة مــن 05 نوفمــر إىل 12نوفمــر 

.2019

	 رصــد التعدديــة السياســية يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة خــال الفــرتة املمتــدة بــن 20مــارس 

و29مــارس 2019.

	 رصد التعددية السياسية يف قناة »نسمة« غر القانونية خال شهري ماي وجوان 2019.

	 رصــد التغطيــة اإلعاميــة للتعدديــة السياســية مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة خــال الفــرتة املمتــدة 

بــن 16جويليــة 2019 وشــهر أوت 2019.
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ــن  ــا األول م ــا يف دوره ــابقة ألوانه ــية الس ــة الرئاس ــة االنتخابي ــة للحمل ــة اإلعامي ــد التغطي 	 رص

02ســبتمر إىل 13ســبتمر 2019.

	 رصــد التغطيــة اإلعاميــة لانتخابــات الترشيعيــة يف الفــرتة املمتــدة بــن 14ســبتمر و04 أكتوبــر 

.2019
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	 رصــد التغطيــة اإلعاميــة لانتخابــات الترشيعيــة يف القنــوات غــر القانونيــة: قنــاة نســمة وقنــاة 

الزيتونــة وإذاعــة القــرآن الكريــم وقــد تــّم إرســال نســخة مــن هــذا التقريــر للهيئــة العليا املســتقلة 

لانتخابات.

	 رصد التغطية اإلعامية لانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها يف دورها الثاين.
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ملخص حول نتائج تقرير رصد التعاطي اإلعالمي مع موضوع قانون املالية 2019:

بلــغ الحيــز الزمنــي االجــايل الــذي خصــص لطرح ونقــاش موضوع قانــون املاليــة يف القنوات 	 

التلفزيــة املرصــودة خــال الفــرتة املمتــدة بــن 1 نوفمــر 2019 و10 ديســمر 2019، حــوايل 

9 ســاعات و16 دقيقــة و35 ثانيــة 

تباينــت فــرتات الحيــز الزمنــي بــن القنــوات االربعــة املرصــودة، لتبلــغ هــذه الفــرتة ســاعتن 	 

و25 دقيقــة و27 ثانيــة يف القنــاة "الوطنيــة 1"، وســاعتن و6 دقائــق وثانيــة واحــدة يف "قنــاة 

التاســعة. يف حــن بلــغ الحيــز الزمنــي الــذي خّصصتــه "قنــاة نســمة" وكان األكــر، 3 ســاعات 

و24 دقيقــة و47 ثانيــة. أمــا "قنــاة الحــوار التونــيس" فلــم تخصــص ســوى ســاعة و20 دقيقــة 

و20 ثانيــة.

ــز حضــور الفاعلــن الذيــن تدّخلــوا يف الرامــج الحواريــة واملجــات االخباريــة املتعلقــة 	  متيّ

مبناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة 2019 يف القنــوات التلفزيــة )" قناة نســمة" و"القنــاة الوطنية 

ــن  ــا مداخــات ملمثّل ــّوع، حيــث رصدن ــاة الحــوار التونــيس" بالتن ــاة التاســعة" و"قن 1" و"قن

عــن أطــراف مختلفــة موزعــة بــن أعضــاء مــن الحكومــة وممثلــن عــن أحــزاب ومجموعــات 

ــدين،  ــع م ــة ومجتم ــات عمومي ــتورية ومؤسس ــات دس ــن هيئ ــن ع ــراء وممثل ــية وخ سياس

ــذه   ــن كل ه ــة ب ــت متفاوت ــور كان ــذا الحض ــا ه ــتأثر به ــي اس ــة الت ــرتات الزمني إالّ أّن الف

األطــراف، بــل حاولــت كل قنــاة تلفزيــة الرتكيــز عــى فاعــل معــّن مقارنــة ببقيــة الفاعلــن.

ركّــزت "قنــاة نســمة"، بشــكل أســايس، عــى حضــور الخــراء. مقابــل تركيــز "قنــاة الوطنيــة 	 

ــزت عــى حضــور ممثــي  ــاة التاســعة" فقــد ركّ ــا "قن ــي الحكومــة. أّم 1" عــى حضــور ممثّ

ــن  ــن ع ــور ممثّل ــى حض ــيس" ع ــوار التون ــاة الح ــزت "قن ــن ركّ ــية. يف ح ــزاب السياس األح

املجتمــع املــدين. 

بلغــت املــّدة الزمنيــة لحضــور ممثّــي األحــزاب السياســية يف القنــوات التلفزيــة األربعــة، 	 

حــوايل 03 ســاعات. إال أن هــذه املــدة الزمنيــة، عــى الرغــم مــن أهميتهــا، مل تكــن متوازنــة 

عــى مســتوى مــدة أخــذ الكلمــة التــي حظــي بهــا كل لــون ســيايس.

تباينــت نســبة حضــور الفاعلــن مــن منظــور النــوع االجتاعــي ومــن زاويــة التســاوي يف 	 

ــة،  ــن الرجــال 94 باملائ ــن م ــث بلغــت نســب حضــور الفاعل ــن الجنســن، حي الحظــوظ ب

ــة مــن النســاء. ــل 06 باملائ مقاب
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بلــغ الحيــز الزمنــي اإلجــايل الــذي خصــص ملــرشوع قانــون املاليــة من طــرف عينــة القنوات 	 

اإلذاعيــة املرصــودة 12 ســاعة و13 دقيقــة و13 ثانية. 

تصــّدرت "إذاعــة اكســرس أف أم" ترتيــب االذاعــات التــي تــم رصدهــا، مــن حيــث الحيــز 	 

الزمنــي املخّصــص لتغطيــة مواقــف الفاعلــن وآرائهــم بخصــوص مــرشوع قانــون املالية لســنة 

2019 وذلــك مبــّدة زمنيــة تقــّدر ب7 ســاعات و17 و59 ثانيــة، أي مــا يعــادل 60 باملائــة مــن 

مجمــوع الحيــز الزمنــي لــكل االذاعــات، ويفــرس هــذا االســتنتاج بتخصــص االذاعــة يف الشــأن 

ــة  ــة بنســبة تجــاوزت 24 باملائ ــة الثاني ــة" املرتب ــة الوطني ــت "االذاع ــا احتل االقتصــادي. في

حيــث بلغــت املــدة الزمنيــة االجاليــة للمداخــات املتعلقــة مبــرشوع القانــون حــوايل ثــاث 

ســاعات كان أغلبهــا ضمــن برنامجــي "البــاد اليــوم" و"اقتصــاد كــوم". أمــا "إذاعــة موزاييــك 

ــت  ــة توزّع ــاعة و17 دقيق ــاوزت س ــة تج ــّدة زمني ــة مب ــة الثالث ــت املرتب ــد احتل أف أم" فق

ــه "اذاعــة  ــذي خصصت ــي ال ــز الزمن ــغ الحي ــدي شــو". يف حــن بل ــار وبرنامــج "مي ــن األخب ب

تطاويــن" لتغطيــة قانــون املاليــة 40 دقيقــة.

تعتــر األحــزاب السياســية مــن الفئــات األكــر حضــورا يف االذاعــات املرصــودة، بحيّــز زمنــي 	 

اجــايل تجــاوز 3 ســاعات و34 دقيقــة أغلبهــا يف "االذاعــة الوطنيــة" و"إذاعــة اكســرس أف 

ــم تســجيل  ــن". كــا ت ــام للفاعلــن السياســين يف "إذاعــة تطاوي ــاب ت أم"، مــع تســجيل غي

ــام  ــاد الع ــن االتح ــن ع ــة وممثل ــي الحكوم ــراء وممث ــل الخ ــن مث ــن آخري ــور فاعل حض

التونــيس للشــغل واالتحــاد التونــيس للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة وممثلــن عــن 

املجتمــع املــدين. 

ــن 	  ــة تطاوي ــة وإذاع ــة الوطني ــات املرصــودة )اإلذاع ــرأة يف االذاع بلغــت نســبة حضــور امل

واذاعــة موزاييــك واذاعــة اكســراس( خــال التغطيــة االعاميــة ملناقشــة قانــون املاليــة 24% 

ــف  ــن ضي ــخصية ب ــات 158 ش ــذه اإلذاع ــتضافت ه ــث اس ــات. حي ــوع املداخ ــن مجم م

ومتدخــل توزعــوا بــن 15 امــرأة و143رجــا.  وهــو مــا يكشــف عــن عــدم متكــن النســاء 

ــة بنفــس  ــون املالي ــداء آرائهــن يف فصــول مــرشوع قان مــن املشــاركة يف وســائل اإلعــام إلب

ــرة للرجــال. الحظــوظ والفــرص املتوف
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2- قسم االتصال التجاري:

ــة  ــوات اإلذاعي ــرتام القن ــدى اح ــد م ــى رص ــنة 2019 ع ــال س ــاري خ ــال التج ــم االتص ــل قس عم

ــال:  ــن خ ــك م ــهار وذل ــلوكية لإلش ــد الس ــة للقواع والتلفزي

	 صياغة دليل تطبيقي لرصد االتّصال التجاري موجه املراقبن: جانفي 2019

ــة رصــد االتصــال التجــاري مــن  - يهــدف هــذا الدليــل التطبيقــي عــى مســاعدة املراقــب يف عمليّ

خــال إبــراز أهــّم القواعــد األساســية ملختلــف أشــكال االتصــال التجــاري التّــي تــّم التطــرق إليهــا 

ــائل  ــهار يف وس ــلوكية لإلش ــد الس ــق بالقواع ــري 2018 املتعلّ ــؤرخ يف 15 فيف ــدد 1 امل ــرار ع يف الق

االتصــال الســمعي والبــرصي إضافــة إىل بعــض املاحظــات املنهجيّــة التـّـي مثلـّـت إشــكاالت متواتــرة 

ــة الرصــد. يف عمليّ

ــة خــال  ــل مجلــس الهيئ ــه مــن قب ــل التطبيقــي واملصادقــة علي ــّم االنتهــاء مــن صياغــة الدلي - ت

نفــس الفــرتة.

	 تنظيــم ورشــة عمــل حــول منهجيــة رصــد الهيئة لاتصــال التجــاري موجهــة للصحفيــن واإلعامين 

وممثــي وســائل اإلعام )أفريــل 2019(

ــال  ــن يف االتص ــع املتدخل ــام وجمي ــائل اإلع ــي وس ــن وممث ــع الصحفي ــل م ــة عم ــم ورش -تنظي

ــح  ــد توضي ــن ومزي ــل التطبيقــي لرصــد االتصــال التجــاري الخــاّص املراقب ــم الدلي التجــاري لتقدي

ــاب  ــح ب ــب فت ــا، إىل جان ــة رصده ــاري وكيفي ــال التج ــكال االتص ــف أش ــية ملختل ــد األساس القواع

ــام. ــائل اإلع ــا يف وس ــهار عموم ــم اإلش ــول تنظي ــاش ح النق

ــهر  ــال ش ــاري خ ــال التج ــد االتّص ــة لرص ــة والتنظيمي ــتية واملنهجي ــات اللوجس ــة اإلمكاني -دراس

رمضــان 2019.

	 إنجار تقرير حول رصد االتصال التجاري خال شهر رمضان )ماي 2019(

ــام 8-7-6/ 11 و12  ــر حــول رصــد االتصــال التجــاري خــال شــهر رمضــان 2019 )أي - إنجــاز تقري

مــاي 2019( ومراقبــة مــدى تقيّــد وســائل اإلعــام بضوابــط االتصــال التجــاري التّــي تــّم التنصيــص 

عليهــا يف القــرار املتعلــق بالقواعــد الســلوكية لإلشــهار يف وســائل االتصــال الســمعي البــرصي.

-وجهــت الهيئــة لفــت نظــر بخصــوص الخروقــات املتعلّقــة باإلشــهار ملجموعــة مــن وســائل اإلعــام 

)حنبعــل، الحــوار التونــيس، قرطــاج+، التاســعة، موزاييــك آف آم، جوهــرة آف آم، ابتســامة آف آم، 

شــمس آف آم(.

	 رصــد الخروقــات اليوميــة لاتصــال التجــاري يف مختلــف القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة )نوفمــر-

ديسمر 2019(

- رصــد يومــي للخروقــات املتعلّقــة مبختلــف أشــكال االتصــال التجــاري يف وســائل اإلعــام الســمعية 
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البرصيــة مــع إعــادة توزيــع برنامــج الرصــد أســبوعيّا حســب مــا يتــّم بثـّـه مــن برامــج ومســاحات 

إعاميّــة مخصصــة لاتصــال التجــاري.

-إرسال ملخّص أسبوعي يتعلق بالخروقات املرصودة إىل مجلس الهيئة.

3- قسم املشاريع:

إعــداد تقريــر حــول حضــور الطفــل يف القنــوات التلفزيــة خــال الفــرتة املمتــدة بــن 6 و19 مــاي 

2019

يف إطــار برنامــج التوأمــة بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي واملجلــس األعــى 

الســمعي البــرصي البلجيــي، انجــز قســم املشــاريع تقريرا حــول حضور الطفــل يف القنــوات التلفزية 

بهــدف تقييــم دور وســائل اإلعــام يف حايــة الحــق االتصــايل للطفــل مــن خــال ظهــوره وترشيكــه 

يف مختلــف الرامــج الخاصــة بــه وذلــك بهــدف قيــاس مــدى وعــي هــذه القنــوات بحقــوق الطفــل 

ودورهــا يف توعيتــه وتنشــئته.

ولذلــك تــم رصــد خمــس قنــوات تلفزيــة واعتــاد منهجيــة التحليــل الكمــي يف مرحلــة أوىل، إىل 

ــا يف جــداول ورســوم  ــات وتصنيفه ــن خــال اســتخراج البيان ــي م ــل الكيف ــة التحلي ــب منهجي جان

ــا بعــد، لينتهــي هــذا  ــا في ــا وتوصيفه ــّم تحليله ــات، ليت ــا ونســبا وإحصائي ــن أرقام ــة، تتضّم بياني

ــات واملاحظــات. ــن التوصي ــة م ــر إىل مجموع التقري

 4 - قسم الخروقات:

يف إطــار التــزام الهيئــة مبهامهــا املتعلقــة مبراقبــة وتعديــل املضامــن اإلعاميــة، عمل قســم الخروقات 

بالوحــدة الفرعيــة للرصــد طيلــة ســنة 2019 عى: 

ــة املضمنــة يف شــبكة 	  رصــد جــل الرامــج التلفزيــة واالذاعيــة العموميــة والخاصــة والجمعياتيّ

برامجهــا الشــتوية والصيفيــة، 

رفــع مجموعــة مــن املخالفــات واالخــاالت املهنيــة التــي تــم تســجيلها خــال فــرتة االنتخابــات 	 

الترشيعيــة والرئاســية الســابقة ألوانهــا وكذلــك خــارج الفــرتات االنتخابيــة،

معاينة محتوى الشكايات الواردة عى الهيئة واملتعلقة باملضامن التلفزية واالذاعية،	 

إنجاز تقارير كيفية حول التعاطي اإلعامي مع بعض االحداث االجتاعية والسياسية، 	 

إنجاز تقارير مسح حول برمجة بعض القنوات التلفزية واالذاعيّة، 	 

ــة عــى 	  إنجــاز 08 معاينــات حــول بــث ومضامــن القنــوات التلفزيــة واالذاعيــة غــر الحاصل

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي، ــة العلي ــن الهيئ ــث م إجــازة ب

تنفيــذ قــرار مجلــس الهيئــة بخصــوص حجــز معــدات بــث قنــاة تلفزيــة غــر حاصلــة عــى 	 

إجــازة



الباب الرابع: الهيئة واملنظامت الدولّية
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ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــدرات الهيئ ــز ق ــرصي وتعزي ــمعي الب ــل الس ــادئ التعدي ــاء مب ــار إرس يف إط

لاتصــال الســمعي والبــرصي يف عــدة مجــاالت دأبــت الهيئــة عــى تطويــر عاقاتهــا مــع نظراتهــا 

ــد املؤسســات املانحــة. ــن عدي ــم م ــك بدع ــة وذل ــات ذات الصل ــن الهيئ م

وخال سنة 2019 نظمت الهيئة وشاركت يف عدة ملتقيات محلية وعاملية.

 REFRAM 1- الهيئة ترتأس الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل السمعي البرصي

نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة الفرنكوفونيــة النــدوة الدوليــة السادســة لرؤســاء 

ــبتمر 2019  ــام 06 و07 س ــك أي ــرصي وذل ــمعي الب ــل الس ــات التعدي ــة لهيئ ــبكة الفرنكوفوني الش

والتــي تــّم خالهــا تنصيــب الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي التونســيّة رئيســا 

.REFRAM ــل الســمعي البــرصي ــات التعدي ــة لهيئ للشــبكة الفرنكوفوني

وتضــم الشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات التعديــل الســمعي البــرصي، 30 عضــوا مــن أفريقيــا وأوروبــا 

وأمريــكا الشــالية، وتعمــل عــى ضــان حريــة التعبــر والدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن خال 

تعديــل وســائل اإلعــام وتنظيــم املشــهد الســمعي والبــرصي.
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كــا تهــدف إىل ترســيخ التضامــن وتبــادل الخــرات والتجــارب بــن أعضائهــا. ومتثل الشــبكة مســاحة 

للنقــاش وتبــادل املعلومــات حــول القضايــا ذات االهتــام املشــرتك لســلطات تعديــل وســائل االعام 

الســمعي البــرصي يف املنطقــة الناطقــة باللغة الفرنســية.

2- تعاون الهيئة مع مجلس أوروبا  واملنظمة الدولّية للفرنكوفونّية 

يف إطــار اســتعداداتها لانتخابــات الترشيعيــة والرئاســية لســنة 2019، نظمــت الهيئة يومــي 20 و21 

جــوان 2019 بالتعــاون مــع مجلــس أوروبــا مكتــب تونــس نــدوة دوليــة تحــت عنــوان »األنرتنــات، 

ــن  ــدة خــراء محلي ــى ع ــذا امللتق ــارك يف ه ــي واملســار االنتخــايب« وش ــائل التواصــل االجتاع وس

وأجانــب ومختصــن يف اإلعــام واالنتخابــات.

ــار  ــة للتأكــد مــن صحــة األخب ــات مــن أهمهــا وضــع منصــة الكرتوني وقــد تُّوجــت النــدوة بتوصي

املنشــورة عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي ومقاومــة األخبــار الزائفــة وخطــاب العنــف والكراهية 

وذلــك باالســتناد إىل التجــارب الرائــدة يف هــذا املجــال عــى املســتوى الــدويل، وإىل أفــكار ومقرتحات 

االخصائيــن والباحثــن.
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ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي  ــة العلي ــدوة نظمــت الهيئ ــا ملخرجــات هــذه الن وتطبيق

بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة الفرنكوفونيــة دورات تكوينيــة بتونــس العاصمــة وبالجهــات لفائدة 

مــا يناهــز عــن 100 صحفــي وصحفيــة مــن اإلعــام العمومــي والخــاص والجمعيــايت حــول التصــدي 

لألخبــار الزائفــة عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي.

وتــّم خــال هــذه الــدورات تأطــر هــؤالء الصحفيــن امليدانيــن واملســؤولن عــن تغطيــة الحمــات 

االنتخابيــة الترشيعيــة والرئاســية حــول أهميــة التعــرف عــى األخبــار الزائفــة مــن خــال اعتــاد 

منهجيــة للتثبــت مــن املعلومــات والتحقــق مــن صحــة الصــور ومقاطــع الفيديــو املنشــورة عــى 

صفحــات التواصــل االجتاعــي.

 »Crosschek« ــة ــة كتجرب ــارب مقارن ــة وتج ــادرات ماثل ــى مب ــا ع ــون أيض ــع الصحافي ــا اطل ك

ــام. ــائل اإلع ــن وس ــد م ــات الفرنســية مبشــاركة العدي ــاء االنتخاب ــت ســنة 2017 أثن ــي انطلق الت
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3- تعاون الهيئة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ PNUD )مكتب تونس(

يف إطــار تعــاون الهيئــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف تونــس تــم إنجــاز منصــة الكرتونيــة 

لرصــد شــبكات التواصــل االجتاعــي للتأكــد مــن صحــة االخبــار املنشــورة والتصــدي لألخبــار الزائفة 

وخطــاب العنــف والكراهيــة.

ــة  ــم دورة تدريبي ــة والرئاســية لســنة 2019 تنظي ــات الترشيعي ــم يف إطــار االعــداد لانتخاب كــا ت

ــة  ــاد طــرق منهجي ــا باعت ــة الرصــد وتطويره ــداد منظوم ــا إلع إلطــارات مصلحــة الرصــد بإيطالي

ــات. ــات هــذه االنتخاب ــاىش مــع مقتضي تت

ووفر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مكتب تونس خراء من اوبرسفاتوري دي بافيا 

) osservatorio di pavia ( ملرافقــة وحــدة الرصــد طيلــة االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية 

وتنظيــم ورشــات تدريــب إلطــارات الوحــدة حــول التحليــل النوعــي والكيفــي للحملــة ورصــد مــدى 

احــرتام الصحفيــن لقواعــد املهنــة وأخاقياتهــا.
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كــا تــّم تنظيــم ثــاث ورشــات تدريــب للصحافين حــول إجــراءات وضوابــط االنتخابــات الترشيعية 

والرئاســية لســنة 2019 كــا تــم يف نفــس اإلطــار اســتكال إعــداد دليــل الصحفــي حــول تغطيــة 

الحملــة االنتخابيــة وتوزيعــه عــى الصحفيــن والصحفيــات.

)PAMT( 4- تعاون الهيئة مع برنامج دعم اإلعالم بتونس

يف إطــار تعــاون الهيئــة مــع برنامــج دعــم اإلعــام بتونــس PAMT1 املمــول مــن طــرف االتحــاد 

األورويب متــت مواصلــة الدراســة حــول جدوى مؤسســة تختص يف قياس نســب االســتاع واملشــاهدة 

يف وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة يف تونــس.

ومكنــت هــذه الدراســة مــن تقييــم ســوق االشــهار وتحديــد املتدخلــن والتعــرف عــى مشــاكلهم 

وانتظاراتهــم.

كــا قــام الرنامــج بدعــم الهيئــة بخــرات قانونيــة إضافيــة يف إطــار إعــداد القانــون األســايس املتعلّق 

بحريــة االتصــال الســمعي البرصي.

ــدة  ــة لفائ ــة بالتعــاون مــع برنامــج دعــم االعــام بتونــس بثــاث دورات تكويني كــا قامــت الهيئ

إطــارات وحــدة الرصــد واإلعاميــة لتطويــر قدراتهــم يف مجــال قواعــد البيانــات ومراقبــة شــبكات 
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ــة والرئاســية لســنة 2019. ــات الترشيعي التواصــل االجتاعــي خــال االنتخاب

ومــول الرنامــج أيضــا منظومــة إعاميــة ألرشــفة املحتــوى الســمعي البــرصي وذلــك يف إطــار تكميي 

ــرشوع التوأمة.   مل

5- مرشوع التوأمة: تعاون الهيئة مع هيئات تعديلية أوروبية

يهــدف مــرشوع التوأمــة الــذي انطلــق يف غــرة أكتوبــر 2018 يف إطــار برنامــج دعــم تنفيــذ اتفــاق 

ــال  ــى لاتّص ــس األع ــع املجل ــة م ــاون والرشاك ــي )P3AT3(، بالتع ــال الدميقراط ــة واالنتق الرشاك

الّســمعي والبــرصي  ببلجيــكا و املعهــد الوطنــي لألرشــيف الّســمعي والبــرصي  بفرنســا و بدعــم 

مــايل مــن قبــل االتحــاد األورويب ، وذلــك للمســاهمة يف تعزيــز قــدرات الهيئــة و دعــم املؤهــات 

التقنيــة و العمليــة يف العديــد مــن املياديــن املتعلقــة بتعديــل وســائل اإلعــام الســمعية و البرصيــة 

وعــى وجــه الخصــوص:

ــرصي  ــز العن ــة والتميي ــاب الكراهي ــة خط ــام ومكافح ــائل اإلع ــوع يف وس ــة والتن ــة التعددي مراقب

ــن  ــة، م ــمعية والبرصي ــج الس ــور الرام ــن وجمه ــة القارصي ــل وحاي ــرأة والرج ــن امل ــاواة ب واملس

ــة.  ــن اإلعامي ــد املضام ــال رص خ
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ويرتكز مرشوع التوأمة عى مزيد دعم اسرتاتيجيات االسترشاف والدراسات والبحوث.

وتكثــف نســق التعــاون بــن الطرفــن خــال ســنة 2019، فتــم عقــد أكــر مــن ســتن ورشــة عمــل 

وزيــارات دراســية وتبــادل خــرات وشــملت املحــاور الخمســة التــي يرتكــز عليهــا املــرشوع وهــي:

االسترشاف

الرصد والتعديل

الوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي

الدراسات والبحوث

االتصال

وتــّم تنفيــذ خطــة العمــل األوليــة ملــرشوع التوأمــة للفــرتة املمتــدة مــن 21 ســبتمر 2018 إىل 31 

ديســمر 2019 و تبعــا لاتفــاق املمــى مــن طــرف رئيــيس مــرشوع التوأمــة التونــيس و البلجيــي 

وتنفيــذا للعنــارص املنصــوص عليهــا يف عقــد التوأمــة تــم إنجــاز 62 مهمــة مــن جملــة 95 مهمــة أي 

مــا يعــادل 65 % مــن مجمــل املهــات طيلــة نصــف الفــرتة األوىل مــن املــرشوع مفصلــة كــا يــي:
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-  األنشطة املتعلقة باالسترشاف:

تتمثــل هــذه األنشــطة يف تقديــم الدعــم للهيئــة يف تحديــد اســرتاتيجياتها يف العمــل قصــد تنظيــم 

ــمعي  ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــددت الهيئ ــك، ح ــا لذل ــرصي. وتبع ــمعي الب ــاع الّس القط

ــي مــن شــأنها وضــع  ــورة اســرتاتيجيات وطــرق العمــل الت والبــرصي برنامــج عمــل يهــدف إىل بل

تصــور واضــح لعمــل الهيئــة عــى املــدى املتوســط بنــاًء عــى مــا أنجزتــه يف الســت ســنوات املاضيــة.

-  أنشطة الرصد والتعديل: 

يهــدف هــذا املحــور إىل تعزيــز قــدرات وحــدة الرصــد واالحاطــة بهــا يف متابعــة املضامــن اإلعاميــة 

يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعــات وذلــك يف خمســة مجــاالت وهــي:

رصــد الخروقــات ومراقبــة االلتزامــات التعاقديــة لوســائل اإلعــام الخاصــة واملهــام الجديــدة للتلفــزة 

الوطنيــة مــن خــال عقــد األهــداف والوســائل وحايــة الطفولــة والقــرّص ورصــد اإلشــهار والتعددية 

السياسية.

ولهــذا الغــرض قــام خــراء املــرشوع بعمليــة تشــخيص لعمــل وحــدة الرصــد تبعتــه عــدة ورشــات 



71تقرير نشاط الهيئة لسنة 2019

عمــل بــن خــراء املــرشوع واطــارات وحــدة الرصــد الذيــن متتعــوا أيضــا بزيــارات ميدانيــة للمجلــس 

ــة املؤسســة املذكــورة يف مجــال  األعــى لاتصــال الســمعي والبــرصي ببلجيــكا لاطــاع عــى تجرب

الرصــد.

-  األنشطة املتعلقة بالوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي:

يُعــد تحديــث طــرق وتخزيــن الرامــج بصفــة تقنيــة عــر اســتعال األدوات التكنولوجيــة الحديثــة 

هدفــا رئيســيا ينــدرج ضمــن األولويــات املطروحــة لــدى الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي 

والبــرصي، ويف هــذا اإلطــار صّمــم املعهــد الوطنــي الفرنــيس لألرشــيف نظامــا ناجعــا ألرشــفة املــوارد 

ــة التونســية عــى املــدى الطويــل. حيــث تــوىل فريــق مــن الخــراء الفرنســين  الســمعية والبرصي

ــج. ويف هــذا  ــن الرام ــة تخزي ــي لعملي ــة إجــراء تشــخيص فن ــي للهيئ ــار التقن ــع اإلط ــاون م بالتع

الصــدد تــم إنجــاز مجموعــة مــن الزيــارات الدراســية لعــدد مــن موظفــي الهيئــة للمعهــد الفرنــيس 

تهــدف إىل تعميــق مجــال تبــادل الخــرات حــول الخيــارات التكنولوجيــة املســتقبلية يف هــذا املجال. 

ــر التشــخيص الداخــي املنجــز مــن الخــراء يف فهــم اإلشــكاليات املطروحــة يف  ولقــد ســاهم تقري

محيــط العمــل بالهيئــة، وقامــوا بإجــراء جــرد للوســائل التقنيــة التــي تقــوم عليهــا أنشــطة الهيئــة. 

كــا أوصــوا بــرورة تزويدهــا باملعــدات الازمــة وإيجــاد حلــول لتطويــر تكنولوجيــا املعلومــات 

املعتمــدة وفًقــا لتوصيــات الخــراء األوروبيــن. وتــم إعــداد كــراس رشوط يتضمــن الخصائــص الفنيــة 

والتكنولوجيــة للمعــدات وعمليــة التخزيــن والتوثيــق. 

وتبعــا لذلــك، ســيتم يف األشــهر القليلــة القادمــة إثــر الحصــول عــى املعــدات، االنطــاق يف عمليــة 

تركيزهــا ووضعهــا حيــز االســتغال واالطــاع عــى أداة األرشــفة والتوثيق وحفظ األرشــيف الســمعي 

البــرصي للهيئــة وذلــك تحــت إرشاف خبــر مختــص. 

-  أنشطة الدراسات والبحوث: 

ــا بالقطاعــات  ــز خراته ــة يهــدف إىل تعزي ــل هــذا النشــاط يف إنشــاء وحــدة دراســات بالهيئ يتمث

ــة. ــمعية البرصي ــة والّس األكادميي

وإثــر عمليــة التشــخيص التــي قــام بهــا خــراء املــرشوع والتــي متــت مناقشــتها خــال عــدة ورشــات 

عمــل مــع أعضــاء الهيئــة تــم تحديــد مهــام وحــدة الدراســات واملواضيــع ذات األولويــة التــي يجــب 

أن يخــوض فيهــا، كــا تــّم تحديــد الــرشكاء واملــوارد البرشيــة واملاليــة الازمــة.

وقــّدم خــراء املــرشوع خــال الزيــارات امليدانيــة التــي قامــوا بهــا للهيئــة عــدة مقرتحــات آلليــات 
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العمــل مــن بينهــا:

ــدة تتمحــور حــول:  ــات جدي ــل:)grille d’analyse( يهــدف للــرشوع يف دراس - مخطــط تحلي

ترشيــك ومتثيــل األطفــال يف االعــالم، املســاواة بــن املــرأة والرجــل العاملــن يف القطــاع الســمعي 

ــام الكامــريا واإلشــهار. ــف وأم البــرصي خل

- وضع قاعدة بيانات للامدة اإلعالمية.

- وضع دليل إجراءات إلنجاز قاعدة بيانات حول املشهد السمعي البرصي.

-  األنشطة املتعلقة باالتصال:

يــأيت هــذا املحــور يف إطــار تنفيــذ اســرتاتيجية جديــدة لاتصــال ودعــم وحــدة اإلعــام واالتصــال، 

كــا يهــدف إىل تعزيــز متوقــع الهيئــة وعاقاتهــا مــع املشــغلن ومؤسســات القطــاع.

متثــل عمــل خــراء املــرشوع يف تشــخيص عمــل قســم االتصــال بالهيئــة وتحديــد الحاجيــات 

واألولويــات لوضــع مخطــط اســرتاتيجي لاتصــال.

كــا قــام الخــراء بعــدة دورات تكوينيــة لفائــدة إطــارات قســم االتصــال يف عــدة مجــاالت تقنيــة 

ــاء املعــدات  ــو واقتن ــب الفيدي ــاج وتركي ــّم إنشــاء أســتديو مصغــر إلنت ومــن إنجــازات املــرشوع ت

الازمــة وإنشــاء موقــع للمجلــة الرقميــة.

كــا تــم تنظيــم عــدة زيــارات ألعــوان الهيئــة وأعضــاء مجلســها لفرنســا وبلجيــكا يف نطــاق برنامــج 

التوأمــة خــال ســنة 2019.

ــى  ــس األع ــال باملجل ــم االتص ــة لقس ــارة ميداني ــال بزي ــام واالتص ــدة اإلع ــارات وح ــام إط ــا ق ك

ــتعملة. ــة املس ــائل التقني ــل والوس ــرق العم ــى ط ــرف ع ــكا للتع ــال ببلجي لاتص



 الباب الخامس : تعديل املضامن اإلعالمية وقرارات

الهيئة
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1- مخالفات منشآت االعالم السمعي البرصي والقرارات املتعلقة بها:

العدد الجمي عدد لفت النظر عدد التنابيهعدد القرارات 

665425145

2- قرارات الهيئة املتعلقة بالعقوبات املالية ومآلها:
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3- الشكايات آلية من آليات التعديل

تعمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــرصي، بالتــوازي مــع مراقبــة الخروقــات  صلب 

وحــدة الرصــد يف عاقــة مبــا تبثــه املنشــآت اإلعاميــة ســواء عــى الهــواء مبــارشة أو عر موقــع الواب 

التابــع لهــا أو الصفحــة الرســمية عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي عــى تلقــي الشــكايات الــواردة 

إليهــا مــن طــرف املواطنــن أو املجتمــع املــدين أو املؤسســات واألحــزاب ومعالجتهــا طبقــا للقوانــن 

املنظمــة للمضامــن اإلعاميــة عــى غــرار دســتور الجمهوريــة التونســية واملعاهــدات واالتفاقيــات 

الدوليــة املصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة التونســية واملرســومن 115 و116 املؤرخــن يف نوفمــر 

2011 وكراســات الــرشوط، فاألفــراد والشــخصيات املعنويــة لهــم الحــق أن يتوجهــوا ملجلــس الهيئــة 

ــة التــي يــرون أنهــا تحتــوي عــى إخــاالت مبقتــي القوانــن  بشــكايات تخــص املضامــن اإلعامي

املنظمــة للمشــهد الســمعي البــرصي.

إن دراســة الشــكايات تعتــر مــؤرشا هامــا حــول مــدى وعــي الجمهــور بأهميــة الــدور التعديــي 

ــه يف إرســاء مشــهد  ــاهم يف ترشيك ــي الشــكايات، يُس ــور بتلق ــا عــى الجمه ــة إذ أن انفتاحه للهيئ

ســمعي بــرصي متــوازن، كــا يعاضــد جهــود الهيئــة يف هــذا املجــال ويســاهم يف تطويــر االســتهاك 

الواعــي للمضامــن الســمعية البرصيــة.

وتجــدر اإلشــارة اىل أن الشــكايات الــواردة عــى الهيئــة مــن طــرف املواطنــن أو املجتمــع املــدين، 

تخضــع إىل التثبــت مــن قبــل مرصــد الهيئــة بعــد إحالتهــا مــن قبــل القســم املتعلــق بالشــكايات، 

ويتــوىل املرصــد إعــداد تقاريــر يف الغــرض بخصوص الشــكايات الــواردة عليه اســتنادا عــى مقتضيات 

املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 وأحــكام كراســات الــرشوط، وإثــر ذلــك 

يتــوىل إحالــة التقريــر املعــد عــى مجلــس الهيئــة للتــداول وأخــذ القــرار املناســب يف شــأنها.

إستامرة تقديم الشكايات عى املوقع اإللكرتوين للهيئة



تقرير نشاط الهيئة لسنة 2019 76

4- متابعة الشكايات الواردة عى الهيئة

ــا  ــالها ونوعيته ــة إرس ــب طريق ــت كاآليت حس ــكاية توزع ــنة 2019، 201 ش ــة، س ــى الهيئ وردت ع

وصفــة القائــم بهــا ونوعيــة الرامــج التــي تعلقــت بهــا الشــكايات واملنشــآت اإلعاميــة التــي وردت 

يف شــأنها: امللحــق عـــ4دد صفحــة )118(



الباب السادس : الشؤون القانونية والنفاذ

إىل املعلومة 
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يف إطــار تفعيــل القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 املتعلــق بالحــق 

يف النفــاذ إىل املعلومــة والتزامــا مبقتضيــات الفصــل 34 منــه تعــد الهيئــة ســنويا تقريــرا حــول النفــاذ 

ــة  ــز ثقاف ــس الشــفافية وتعزي ــا لتكري ــّم اتخاذه ــي ت ــة اإلجــراءات الت ــة يتضمــن جمل إىل املعلوم

النفــاذ إىل املعلومــة. 

وقــد حرصــت الهيئــة خــال ســنة 2019 عــى ضــان الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة ومواصلــة العمــل 

عــى تعزيــز مبــدأي الشــفافية واملســاءلة مــن خــال توفــر املعلومــة وإتاحتهــا للعمــوم عــر النــرش 

التلقــايئ عــى املوقــع االلكــرتوين الرســمي لهــا. 

1 - إجراءات إتاحة املعلومة:

تواصــل الهيئــة العمــل منــذ دخــول القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 

2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة حيــز النفــاذ وخــال ســنة 2019 عــى مزيــد إتاحــة 

ــا  ــع االلكــرتوين وتحيينه ــات عــى املوق ــرش املعلوم ــن خــال ن ــك م ــة وذل ــة تلقائي ــة بصف املعلوم

بصفــة دوريــة عــى موقعهــا االلكــرتوين www.haica.tn يتــم تحيينهــا بصفــة دوريــة بالتعــاون مــع 

مختلــف مصالــح الهيئــة وتتمثــل املعلومــات بصفــة عامــة يف:

- أنشطة الهيئة وورشات العمل والدورات التكوينية التي تنظمها.

- البالغات الرسمية.

- تقارير الهيئة.

- بيانات وقرارات الهيئة.

- قامئــة القنــوات واإلذاعــات الخاصــة والجمعياتيــة الحاصلــة عــى إجــازات بــث مــن الهيئــة بصفــة 

. محينة

كــا أنــه وملزيــد تفعيــل مقتضيــات الفصــل 07 مــن القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 تــّم 

نــرش تقاريــر مراقــب الحســابات ونتائــج املناظــرات وطلبــات العــروض.

وواصلــت الهيئــة الســعي نحــو مزيــد إتاحــة املعلومــة مــن خــال نــرش وتحيــن املعلومــات ووضعها 

عــى ذمــة العمــوم بصفــة دوريــة، كــا عملــت عــى مواكبــة جميــع الفعاليــات التــي تنظمهــا هيئــة 

النفــاذ إىل املعلومــة ومتابعــة جميــع اإلصــدارات والقــرارات التــي مــن شــأنها أن تُحّســن مــن أداء 

املكلفــن بالنفــاذ اىل املعلومــة. 
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2 - إحصائيات مطالب النفاذ إىل املعلومة ومآلها: 

ورد عــى الهيئــة خــال الفــرتة املمتــدة مــن 01 جانفــي 2019 إىل غايــة 31 ديســمر مــن الســنة 

ــت اإلجابــة عليهــا كــا يــي: ذاتهــا 23 مطلــب نفــاذ إىل املعلومــة. متّ

ــات املشــمولة باالســتثناءات املنصــوص عليهــا  ــا باملوافقــة مــع مراعــات حجــب املعطي - 19 مطلب

ــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016. ــن 24 و25 مــن القان بالفصل

- 04 مطالــب تــّم رفضهــا لعــدم توفــر املعلومــة املطلوبــة أو حايــة للمعطيــات الشــخصية والحيــاة 

الخاصــة أو لحايــة املبلغــن عــن الفســاد.

ــا  ــواردة عليه ــب ال ــدد املطال ــا يف ع ــة خــال ســنة 2019 ارتفاع ــد ســجلت الهيئ ــك ق وتكــون بذل

ــب  ــا ســنة 2017 و09 مطال ــة ورود 14 مطلب ــث ســجلت الهيئ ــة بســنتي 2017 و2018، حي مقارن

ــرش  ــة الن ــل آلي ــرّس بتفعي ــة تف ــواردة عــى الهيئ ــب ال ــة عــدد املطال فقــط ســنة 2018، ولعــل قل

التلقــايئ للمعلومــات عــى املوقــع الرســمي وتســهيل الولــوج إليهــا مــن خــال الروابــط االلكرتونيــة.

3 - إجراءات الترصف يف الوثائق:

 انطلقــت الهيئــة منــذ ســنة 2017 يف العمــل عــى تنظيــم األرشــيف مــن خال إرســاء نظــام الكرتوين 

للتــرصف يف الوثائــق التــي يتعــن حفظهــا بصفــة دامئــة وانتدبــت خــال ســنة 2018 متــرصف يف 

ــام  ــن امله ــذا املجال،وم ــل يف ه ــا العم ــاري به ــن الج ــزام بالقوان ــا لالت ــيف ضان ــق واألرش الوثائ

ــيف  ــرصف يف األرش ــة الت ــاد برمجي ــة باعت ــة بالهيئ ــق املتعلق ــة كل الوثائ ــل عليها،رقمن ــي عم الت

االلكــرتوين للتقليــص مــن حجــم اســتعال الوثائــق الورقيــة وتيســر اســتغال أرشــيف الهيئــة عنــد 

الحاجــة وضــان رسعــة الوصــول اىل املعلومــة املطلوبــة، وواصلــت الهيئــة خــال ســنة 2019 العمــل 

عــى مزيــد  تعزيــز مصلحــة األرشــيف مــن ناحيــة املــوارد البرشيــة والتقنيــة وعــى مزيــد تطويــر 

برمجيــة التــرصف يف األرشــيف.

4 - تعزيز ثقافة النفاذ اىل املعلومة:

ــة املكاســب التــي تحققــت مــن  الزالــت ثقافــة طلــب النفــاذ إىل املعلومــة محــدودة رغــم أهمي

خــال إرســاء هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة، ومــع ذلــك يتجــه مزيــد العمــل عــى تطويــر االســرتاتيجية 

املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة عــى املســتوى التوعــوي لتوعيــة كل األطــراف املعنيــة بأهميــة هــذه 

ــع  ــه م ــة ونائب ــاذ إىل املعلوم ــف بالنف ــة وعــى إحــداث خطــة عمــل موحــدة لتعاطــي املكل اآللي

بقيــة املصالــح لتســهيل الحصــول عــى املعلومــة املطلوبــة يف هــذا املجــال إضافــة إىل مزيــد تطويــر 

وســائل التــرصف يف الوثائــق واألرشــيف عــاوة عــى رضورة التأكيــد عــى أهميــة تكويــن األعــوان 

يف هــذا اإلطــار وحايــة املعطيــات الشــخصية ملواكبــة كل تطــور قــد يشــهده هــذا املجــال نظــرا 

ألهميتــه يف املجتمعــات الدميقراطيــة.



الباب السابع: الترصف اإلداري واملايل واملحاسبي
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-1 الترصف اإلداري:

تتكــون وحــدة التــرصف يف املــوارد البرشيــة حاليــا مــن عونــن وهــو مــا ميثــل 2.46 % مــن جملــة 

املنتمــن للهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي يف آخــر ديســمر 2019 )81( وهــا:

- إطــار مكلــف بــاإلرشاف عــى الوحــدة يف خطــة متــرصف رئيــس تــم انتدابــه بالهيئــة عــر آليــة 

ــة 2019. االلحــاق يف 01 جويلي

- إطار يف خطة مترصف تم انتدابها عن طريق االلحاق منذ جانفي 2015.

أ ( مشموالت وحدة الترصف يف املوارد البرشية:

	 تنظيم مناظرات االنتداب، 

	 إعداد وامتام مختلف صيغ انتداب أعوان الهيئة واملتعاملن معها،

	 إعداد قرارات التكليف بالخطط الوظيفية وإسناد االمتيازات التابعة لها،

	 الترصف اإلداري واملايل يف ملفات األعضاء واألعوان، 

	 متابعة الحضور،

	 متابعة العطل مبختلف أنواعها،

	 اسناد الساعات اإلضافية،

	 اعداد ومتابعة املأموريات بالخارج،

	 إمتام إجراءات التأجر الشهري والظريف،

،)CNAMو CNRPS( اعداد التصاريح االجتاعية 	

	 التأديب،

	 اعداد قانون اإلطار،

	 اعداد احصائيات دورية،

	 اعداد مخطط التكوين ومتابعة تنفيذه،

	 املشاركة يف بعض عمليات تدخل الصندوق االجتاعي،

	 املساهمة يف اعداد دليل إجراءات الهيئة،

	 اعداد تقارير دورية واستثنائية واقرتاح حلول،

	 الخضوع للرقابة الدورية ملراقب الحسابات واإلجابة عى ماحظاته.
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ب ( التطبيقات اإلعالمية املعتمدة من طرف وحدة الترصف يف املوارد البرشية:

تطبيقــة »أجــر«: تعتمــد الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي عى احــدى برمجيات 

تخطيــط مــوارد املؤسســات )ERP(، وتعنــى تطبيقــة » أجــر« بالجــزء املتعلــق بالتــرصف اإلداري 

واملــايل يف أعــوان الهيئــة وقــد تــم اعتادهــا ابتــداء مــن ســنة 2017.

ج ( نشاط وحدة الترصف يف املوارد البرشية خالل سنة 2019:

ــر  ــطة لتوف ــن األنش ــد م ــنة 2019 العدي ــال س ــة خ ــوارد البرشي ــرصف يف امل ــدة الت ــزت وح انج

ــل  ــيس يف نجــاح عم ــن دوره الرئي ــرشي يف تأم ــرص الب ــاح العن ــة لنج ــات والظــروف املامئ اإلمكاني

ــة: ــام بالنشــاطات التالي ــن خــال القي ــك م ــة وذل الهيئ

	 متابعة تقارير ختم الرتبص وتقييم العقود التي حل أجلها واجراء الازم،

	 ترسيم األعوان املرتبصن،

	 إمتــام إجــراءات قبــول مرتشــحن خارجيــن إلجــراء تربصــات )أثنــاء الدراســة أو بعــد التخــرج( يف 

الهيئــة،

	 تجديد عقود انتداب وقرارات الحاق إطارات وأعوان الهيئة التي بلغت اآلجال،

	 إمتام إجراءات االنقطاع الوقتي أو النهايئ عن العمل لبعض األعوان،

	 متابعة حضور األعوان،

	 املشاركة يف تنفيذ قرارات لجنة الصندوق االجتاعي،

	 اسناد الساعات اإلضافية خال الفرتة االنتخابية لسنة 2019،

	 متابعة وإنجاز جميع الرخص والعطل االدارية ألعوان الهيئة خال سنة 2019،

	 إنجاز ومتابعة عقود مسدي الخدمات املرتبطن مع الهيئة خال سنة 2019،

	 املساهمة يف ضبط رشوط وكيفية التسمية يف الخطط الوظيفية يف الهيئة،

	 إمتام إجراءات املأموريات بالخارج الخاصة بأعضاء واطارات الهيئة،

	 التصفية الشهرية ألجور أعضاء واطارات وأعوان الهيئة خال سنة 2019،

	 رصف املنح السنوية والظرفية الخاصة بإطارات وأعوان الهيئة لسنة 2019،

	 املساهمة يف اعداد ميزانية التأجر لسنة 2020،

ــا  ــة العلي ــة يف الهيئ ــوارد البرشي ــة بامل ــة املتعلق ــات اإلحصائي ــض املعطي ــدوري لبع ــن ال 	 التحي

ــرصي. ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص املس

	 اعداد مخطط تكوين سنة 2019 ومتابعة تنفيذه،
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	 إسناد األعداد املهنية ألعوان الهيئة بعنوان سنة2019،

	 إجراء املراقبة الصحية الدورية السنوية ألعوان الهيئة،

	 املساهمة يف اعداد دليل إجراءات الهيئة،

ــرصف  ــة للت ــر« املخصص ــة »أج ــة منظوم ــام برمج ــوفت« وإمت ــرب س ــزود »ع ــع امل ــيق م 	 التنس

اإلداري واملــايل يف األعــوان،

	 التسوية النهائية مللف إعادة تصنيف األعوان املتعاقدين،

	 متابعــة وانهــاء عمليــة املصادقــة عــى النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة 

ــنة 2011  ــدد 116 لس ــوم ع ــن املرس ــل 26 م ــكام الفص ــا بأح ــرصي: عم ــمعي والب ــال الس لاتص

ــذي ينــص عــى ان  ــة االتصــال الســمعي والبــرصي وال ــق بحري املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 املتعل

يضبــط مجلــس الهيئــة النظــام األســايس لألعــوان وتتــم املصادقــة عليــه بأمــر، تــم اعــداد مــرشوع 

نظــام أســايس ألعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي، وقعــت املصادقــة عليــه 

ــخ 24 فيفــري 2015. يف 22 فيفــري 2015 وارســاله اىل رئاســة الحكومــة بتاري

ورغــم العديــد مــن مراســات التذكــر لرئاســة الحكومــة )مراســلة بتاريــخ 27 أكتوبــر 2016/مراســلة 

بتاريــخ 22 ديســمر 2016/مراســلة بتاريــخ 21 مــارس 2017( يف خصــوص الترسيــع باملصادقــة عــى 

مــرشوع النظــام األســايس فانــه مل تنطلــق فعليــا جلســات النقــاش بــن ممثــي الهيئــة مــن جهــة 

ومصالــح وزارة املاليــة ورئاســة الحكومــة مــن جهــة أخــرى اال خــال ســنة 2018 ومتحــورت حــول 

النقــاط التاليــة:

ــدة  ــة لوح ــة )اإلدارة العام ــة الحكوم ــع رئاس ــايس م ــام األس ــي للنظ ــب الرتتيب ــة الجان ــم مناقش ت

متابعــة تنظيــم املؤسســات واملنشــآت العموميــة( ليكــون النظــام األســايس مطابقــا للقانــون عــدد 

78 لســنة 1985 املــؤرخ يف 05 أوت 1985 املتعلــق بضبــط النظــام األســايس العــام ألعــوان الدواويــن 

واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة.

تــم مناقشــة الجانــب املــايل للنظــام األســايس مــع وزارة املاليــة )اإلدارة العامــة للتأجــر العمومــي( 

والتــي أكــدت عــى رضورة أن يكــون مطابقــا لنظــام التأجــر واملنافــع االجتاعيــة املدرجــة بالنظــام 

األســايس ألعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لانتخابــات املصــادق عليــه مبقتــى االمــر الحكومــي عــدد 

1137 لســنة 2016 املــؤرخ يف 26 أوت 2016.

هــذا وقــد تولــت املصالــح اإلداريــة القيــام تباعــا بعــرض التنقيحــات املدخلــة عــى مــرشوع النظــام 

األســايس ألعــوان الهيئــة عــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة وذلــك اىل حــن ضبــط النســخة النهائيــة 

واملصادقــة عليهــا مبقتــى االمــر الحكومــي عــدد 733 لســنة 2019 املــؤرخ يف 15 أوت 2019.
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إمتام جميع إجراءات إعادة ترتيب األعوان يف النظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة: 

ــال  ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــوان الهيئ ــاص بأع ــايس الخ ــام األس ــى النظ ــة ع ــر املصادق ــى إث 	 ع

الســمعي والبــرصي تــم الــرشوع مبــارشة يف عمليــة إعــادة ترتيــب األعــوان وذلــك مــن خــال تكوين 

لجنــة مكلفــة بــاإلرشاف عــى هــذه العمليــة تضــم ممثــل عــن وحــدة تنظيــم املؤسســات واملنشــآت 

ــة  ــرارات املنبثق ــم اعــداد املق ــا ث ــم عرضه ــي ت ــة برئاســة الحكومــة وتحضــر امللفــات الت العمومي

عــى اللجنــة وامضاؤهــا مــن قبــل رئيــس الهيئــة ثــم تســليم نســخ منهــا ألصحابهــا وانجازهــا عــى 

منظومــة التأجــر.

ــة  ــة يف الهيئ ــة املتناصف ــان اإلداري ــن اللج ــم تكوي ــاب ث ــراءات انتخ ــع إج ــام جمي ــداث وإمت 	 إح

ــوان  ــاص بأع ــايس الخ ــام األس ــى النظ ــة ع ــر املصادق ــى إث ــن 2019 و2022: ع ــدة ب ــرتة املمت للف

ــة انتخــاب  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي تــم اعــداد مذكــرة تنظيــم عملي ــة العلي الهيئ

ــا  ــم نرشه ــات وت ــراءات االنتخاب ــال وإج ــع آج ــت جمي ــي ضبط ــة الت ــة املتناصف ــان اإلداري اللج

وتطبيــق جميــع تفاصيلهــا ونتــج عنهــا تكويــن لجنتــن متناصفتــن خاصتــن بســلك التأطــر وســلك 

ــا  ــا ومنه ــاز مهامه ــا يف انج ــد رشعــت فعلي ــا ل3 ســنوات، وق ــد صاحياته ــات والتســير متت الخدم

ــة. ــدرج بالجــدارة والرتقي الت

	 ضبط قانون إطار الهيئة لسنة 2019.

	 إنجاز ومتابعة عملية الترصيح باملكاسب الخاصة باألعضاء واألعوان املعنين بالترصيح.

	 الخضــوع لرقابــة مراقــب الحســابات وتوفــر املــادة الازمــة إلعــداد تقريــره حــول عمــل وحــدة 

التــرصف يف املــوارد البرشيــة خــال ســنة 2018 واالجابــة عــى ماحظاتــه وتــدارك النقائــص التــي 

أشــار لهــا.

	 ضبــط الحاجيــات الدوريــة واالســتثنائية مــن املــوارد البرشيــة ملختلــف هيــاكل الهيئــة وعرضهــا 

عــى مصادقــة مجلــس الهيئــة.

	 توفر آليات عمل اللجان املكلفة باإلرشاف عى املناظرات الخارجية لانتداب.

	 إمتام إجراءات 6 مناظرات النتداب الخطط التالية خال سنة 2019:

* 1 مراقب أول لإلرشاف عى وحدة الرصد، 

* 1 مترصف رئيس ليشغل خطة كاتب عام الهيئة،

* 1 مترصف أول ليشغل خطة إطار بوحدة الشؤون القانونية والنزاعات،

* 1 مترصف أول لإلرشاف عى وحدة الترصف يف املوارد البرشية،

* 1 تقني سام ليشغل خطة عون تسير بوحدة اإلعامية،

* 1 محلل ليشغل خطة إطار بوحدة اإلعامية،
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باإلضافــة لألعــال اإلداريــة الدوريــة واالســتثنائية لوحــدة التــرصف يف املــوارد البرشيــة مــن الترصف 

يف ملفــات أعضــاء وأعــوان الهيئــة وتســليم الوثائــق واملطبوعــات واملعلومــات اإلداريــة الروريــة 

لهيــاكل ورشكاء الهيئــة وخاصــة ملنظوريهــا.

ــة يف  ــاطات املندرج ــم النش ــاز أه ــعها إلنج ــا يف وس ــة مب ــوارد البرشي ــرصف يف امل ــدة الت ــوم وح تق

ــم  ــص ت ــات أو نقائ ــجيل ماحظ ــم تس ــا ت ــة، وكل ــة املطلوب ــة والرسع ــموالتها بالنوعي ــاق مش نط

ــتطاع. ــدود املس ــا يف ح ــويتها واصاحه ــى تس ــل ع العم

هــذا ويقــوم عــوين وحــدة التــرصف يف املــوارد البرشيــة بأقــى مــا يف جهدهــم ملزيــد تحســن آداء 

الوحــدة بنــاء عــى مــا يــرد عليهــا مــن آراء وماحظــات مــن قبــل املتلقــن لخدماتهــا مــن داخــل 

الهيئــة كمجلســها ورئاســتها واطاراتهــا وأعوانهــا، أو مــن خــارج الهيئــة كتقريــر مراقــب الحســابات. 

د( املوارد البرشية يف الهيئة:

ــا  ــة العلي ــم احــداث الهيئ ــر2011 ت ــؤرخ يف02 نوفم ــدد 116 لســنة 2011 امل ــى املرســوم ع مبقت

املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي وتــم تســمية أعضائهــا التســعة )9( بالقــرار الجمهــوري عــدد 

ــة للمنتمــن ملجلــس الهيئــة  156 لســنة 2013 املــؤرخ يف 27 مــاي 2013، وتبعــا للحركيــة املتواصل

اســتقر عــدد أعضائــه املبارشيــن يف نهايــة ســنة 2019 عــى 8 أعضــاء. 

تــم انتــداب أول عــون بالهيئــة يف 01 نوفمــر 2013، ثــم ارتفــع عــدد األعــوان تصاعديــا ليبلــغ يف 

آخــر ســنة 2014 اجــايل املنتمــن للهيئــة 42.

ــر  ــغ يف آخ ــيء ليبل ــق بط ــنة 2015 بنس ــال س ــا خ ــة وأعضائه ــوان الهيئ ــدد أع ــور ع ــل تط تواص

ديســمر 48.

يف ســنة 2016 تــم توفــر املــوارد البرشيــة الروريــة لدعــم عمــل مختلــف هيــاكل الهيئــة وهــو مــا 

جعــل العــدد الجمــي للمنتمــن للهيئــة يكــون 59.

خال سنة 2017 تم انتداب أعوان إضافين لرتفع عدد منظوري الهيئة يف ختامها اىل 69.

ثــم شــهدت ســنة 2018 انضــام 12 عــون جديــد ومغــادرة 3 ليكــون املجمــوع يف ديســمر 2018، 

78 عونــا.

يف آخر سنة 2019 استقر العدد النهايئ ملنظوري الهيئة يف حدود 81.
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34

47

توزيع أعوان الهيئة حسب الجنس

ذكور إناث

يتوزع أعضاء الهيئة واطاراتها وأعوانها إىل 47 من اإلناث و34 من الذكور.

	 5 من مجموع أعضاء الهيئة وأعوانها تجاوزوا سن التقاعد.

	 ينقسم األعضاء إىل 1 رئيس، 1 نائب رئيس و6 أعضاء. 

	 ينقســم الـــ57 عونــا القــارون بــن األصنــاف التاليــة: 6 مــن الصنــف 8 و 38 مــن الصنــف 7 و8 من 

الصنــف 6 و2 مــن الصنــف 5 و1 مــن الصنــف 4 و2 مــن الصنــف1.

	 ويتــوزع ال5 أعوانــا امللحقــون عــى األصنــاف التاليــة: 1 مــن الصنــف 10 و1 مــن الصنــف 9 و1 

مــن الصنــف 8 و1 مــن الصنــف 7 و1 مــن الصنــف 5.

	 يف حــن ينتمــي ال11 عــون املتعاقــدون لألصنــاف التاليــة: 1 مــن الصنــف 7 و4 مــن الصنــف 6 

و2 مــن الصنــف 5 و1 مــن الصنــف 4 و2 مــن الصنــف 3 و1 مــن الصنــف 1.

  بلغــت ميزانيــة الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي و البــرصي لســنة 2019 املصــادق عليهــا مبقتــى قانــون املاليــة ثاثــة مليــون 

دينــار و تســعائة و خمســون ألفــا وقــع الرتفيــع فيهــا بفتــح اعتــاد تكميــي مليزانيــة التــرصف مببلــغ جمــي قــدره ســتائة و ثاثــة 

و تســعون ألفــا و أربعائــة و مثانيــة و خمســون ألفــا )650.000 أد لقســم التأجــر العمومــي / 48.458 أد لقســم مصاريــف التســير (
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2. الترصف املايل واملحاسبي

بلغــت ميزانيــة الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي )منحــة الدولــة( خــال ســنة 

2019 )محينــة(  مبلــغ قــدره أربعــة مليــون دينــار وأربعائــة وثاثــة وأربعــون الفــا و458 دينــارا 

مقابــل ثاثــة مليــون دينــار ومائتــان وواحــد وأربعــون ألفــا خــال ســنة 2018 أي بنســبة زيــادة 

تســاوي %37. ويبــن الرســم البيــاين التــايل تطــور حجــم ميزانيــة الهيئــة خــال الفــرتة املرتاوحــة مــن 

ســنة 2013 إىل 2019.
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و تتجســد هيكلــة ميزانيــة الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي و البــرصي لســنة 2019كــا 

يــي :

	 ميزانية الترصف : 4263.458 م د

	 ميزانية التنمية :180 أد 

أ( ميزانية الترصف: 

ــل  ــدره 4263.458 م د مقاب ــغ ق ــنة 2019 مبل ــرصف لس ــة الت ــمة مليزاني ــادات املرس ــت االعت بلغ

3.191م د خــال ســنة 2018 أي بنســبة زيــادة تقــدر بـــــــــــــــ .%33.6. وتتــوزع ميزانية الترصف 

بــن األقســام كــا يــي:

	 قسم التأجر العمومي: 3.316 م د 

	 قسم مصاريف التسير 897.458 أد 

	 قسم التدخل العمومي: 50 أد 
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ــار  ــون دين ــة ملي ــدره أربع ــا ق ــة التــرصف خــال ســنة 2018 م ــات ميزاني ــغ إجــايل نفق ــد بل وق

ــا (4 241164.974 م  ــارا و974 ملي ــتون دين ــة وس ــة وأربع ــا ومائ ــون ألف ــد وأربع ــان وواح ومائت

د( مقابــل ثاثــة مليــون دينــار ومثامنائــة وســبعة وتســعون ألفــا ومائتــان وســبعة وســبعون دينــار 

ــبة 9.3 %. ــدر بنس ــادة تق ــنة 2018 أي بزي ــال س ــا )3 879022.823 م د( خ و823 ملي
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ــات  ــذي تحــوز عــى نســبة 77 % مــن نفق ــات قســم التأجــر العمومــي ال ــغ حجــم نفق ــد بل وق

ميزانيــة التــرصف خــال ســنة 2019 مبلغــا قــدره ثاثــة مليــون دينــار ومائتــان وإثنــان وخمســون 

ــة  ــار ومثامنائ ــوين دين ــل ملي ــا )3 252307.721 م د( مقاب ــر و721ملي ــة وســبعة دنان ــا وثامثائ ألف

ــا )2 821751.517 م د(  ــار و517 ملي ــون دين ــد وخمس ــبعائة وواح ــا وس ــرشون ألف ــد وع وواح

خــال ســنة 2018.  وتتــوزع نفقــات التأجــر بــن الفصــول طبقــا لبيانــات الجــدول التــايل:

بحساب الدينار

البيان
النفقات املنجزة خالل 

سنة 2018

النفقات املنجزة خالل 

سنة 2019
الفارق

70503.422 -441084.679 511588.101 تأجر رئيس وأعضاء الهيئة

401185.149  +672155.125 270969.9762 2تأجر األعوان القارين

99874.477  +139067.917 39193.440 تأجر األعوان املتعاقدين

أمــا فيــا يتعلــق مبصاريــف التســير فقــد بلــغ إجــايل النفقــات خــال ســنة 2019 مبلغــا قــدره 

تســعائة وتســعة وثاثــون ألفــا و مائــة و إثنــان و تســعون دينــارا و 253 مليــا )939192.253 أد( 

مقابــل مبلغــا قــدره تســعائة و تســعة و تســعون ألفــا و ســبعائة و مثانيــة و عــرشون دينــارا و 

806 مليــا )999728.806 أد( خــال ســنة 2018 أي بنســبة تراجــع تســاوي بــــــــــــــــــ 6.1%. 

وشــملت مصاريــف التســير أساســا النفقــات التاليــة:

بحساب الدينار

نسبة اإلنجاز النفقات املنجزةبيان النفقات

%361327.15099.9أداءات البلدية

98.4 %20682.928مصاريف التأمن

99.7 %35905.701مصاريف اإلعامية

99.3 %3726.040نفقات استثنائية خال فرتة االنتخابات
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أمــا بالنســبة لقســم التدخــل العمومــي فقــد بلغــت النفقــات املنجــزة خــال ســنة2019 تســعة 

وأربعــون ألفــا وســتائة وخمســة وســتون دينــارا )49665.000 د( مقابــل خمســة وســبعون ألفــا 

وخمســائة    وإثنــان وأربعــون دينــارا و500 مليــا )75542.500 د( خــال ســنة 2018 أي بنســبة 

انخفــاض تقــدر بــــــــــــ 34.3 %.  وقــد شــملت التدخــات النفقــات التاليــة:

ــبكة  ــرصي بالش ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــنوية للهيئ ــاهمة الس ــاص املس 	 خ

ــدره أربعــة آالف وســتائة  ــغ ق ــة RIARC لســنة 2019 مببل ــل االفريقي ــات التعدي ــة لهيئ االفريقي

ــار )4665.000 د(  ــتون دين ــة وس وخمس

ــار  	 رصف منحــة الهيئــة لفائــدة الصنــدوق االجتاعــي مببلــغ قــدرة خمســة وأربعــون ألــف دين

د(  45.000(

9%

91%

2019توزيع نفقات قسم التدخل العمومي خالل سنة 

RIARC الصندوق االجتامعي

ب( ميزانية التنمية: 

تبلــغ االعتــادات املرســمة مليزانيــة التنميــة لســنة 2019 مبلغــا قــدره مائــة ومثانــون ألــف دينــار 

مقابــل مبلغــا قــدره خمســون ألــف دينــار ســنة2018 أي بزيــادة قدرهــا مائــة وثاثــون ألــف دينــار 

ــة  ــة مبيزاني ــادات املفتوح ــايل االعت ــاين الت ــم البي ــن الرس ــاوي 260 %. ويب ــبة تس )130 أد( وبنس

التنميــة خــال الفــرتة املرتاوحــة مــن 2013 إىل 2019.
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وتتوزع ميزانية التنمية لسنة 2019 حسب الرامج كا يي:

اعتامدات التعهدالربنامج

50 أدبرنامج النظام املعلومايت

60 أدبرنامج قيس نسب االستاع واملشاهدة

30 أدبرنامج تهيئة مبنى الهيئة )قسط الدراسات الهندسية(

40 أدبرنامج تركيز مركز البحوث والدراسات

وقــد بلــغ إجــايل النفقــات مليزانيــة التنميــة خــال ســنة 2019 مبلغــا قدره مليــون دينار وتســعائة 

وخمســة وســتون ألفــا وتســعة وعــرشون دينــارا و871 مليــا )1 965029.871 م د( مقابــل خمســة 

وســتون ألفــا ومثانيــة دنانــر و491 مليــا )65008.491 م د( ســنة 2018 أي بنســبة ارتفــاع تقــدر 

بـــــــــــ 2922 %.

وتتوزع نفقات ميزانية التنمية خال سنة 2019 كا يي:

	 خــاص القســط األول مــن وعــد البيــع املــؤرخ يف 29 أفريــل 2019 املــرم مــع الدولــة التونســية 

ــر االجتاعــي  ــى مــن األمــاك املصــادرة )املق ــاء مبن ــة إلقتن ــر املالي ــة يف شــخص الســيد وزي ممثل
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للهيئــة( مببلــغ قــدره مليــون دينــار ومثامنائــة و أربعــة و ســبعون ألفــا و مائتــان و أربعــة و ســتون 

ــا ) 1 874264.492 م د ( ــارا و 492 ملي دين

ــر و200  ــة وســبعة دنان ــا و مائ ــون ألف ــدره تســعة ومثان ــغ جمــي ق ــايئ مببل ــد كهرب ــاء مول 	 اقتن

ــنة 2019( ــدد 01 لس ــطة ع ــراءات املبس ــق اإلج ــروض وف ــب ع ــا )طل ملي

ت( النفقات املرسمة عى هبات خارجية:

ــج  ــة برام ــنة 2019 مواصل ــرصي خــال س ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والب ــة العلي ــت الهيئ تول

ــم  ــايل ت ــم م ــا رصف دع ــم مبقتضاه ــي ت ــة والت ــات دولي ــع منظ ــة م ــاون املرم ــة والتع الرشاك

ــة: ــج التالي ــه للرام تخصيص

                 بحساب الدينار 

موضوع اتفاقية الدعممبلغ الدعم الذي تم رصفهالجهة الداعمة

153383.045املنظمة الدولية للفرنكفونية

دعم الهيئة العليا املستقلة 

لاتصال السمعي والبرصي يف 

تنظيم:

	 الندوة الدولية السادسة لرؤساء 

الشبكة الفرنكوفونية لهيئات 

التعديل السمعي والبرصي 

REFRAM أيام 06 و07 سبتمر 

.2019

	 دورات تدريبية لفائدة 

الصحفين حول قواعد التغطية 

االعامية لانتخابات الرئاسية 

السابقة ألوانها والترشيعية لسنة 

2019

منظمة األمم املتحدة للطفولة       

)اليونسيف(
32000.000

دعم الهيئة العليا املستقلة 

لاتصال السمعي والبرصي يف 

تنظيم دورات تكوينية لفائدة 

وسائل االعام العمومي والخاص 

يف مجال حقوق الطفل 
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و قــد بلــغ إجــايل النفقــات املنجــزة عــى الهبــات الخارجيــة خــال ســنة 2019 مبلــغ قــدره ثامثائة 

وواحــد و ثاثــون ألفــا و مائتــان و ســبعة و ســتون دينــارا و 065 مليــا موزعــة كــا يــي:

بحساب الدينار 

املاحظاتالنفقات املنجزةالجهة الداعمة

نفقات مرسمة عى 

هبة املنظمة الدولية 

للفرنكوفونية

163550.085

خاص مصاريف تنظيم الندوة الدولية السادسة 

لرؤساء الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل 

السمعي والبرصي REFRAM أيام 06 و07 

سبتمر 2019. إضافة عى الدورات التدريبية 

لفائدة الصحفين.

نفقات مرسمة عى 

هبة منظمة املجتمع 

املفتوح

105566.967

	 خاص دورات تكوينية لفائدة أعوان الهيئة.

	 رصف القسط الثاين من مستحقات مكتب 

الدراسات املتعهد بإنجاز دليل إجراءات الهيئة.

منظمة األمم املتحدة 

للطفولة
11486.000

خاص مؤطرين لدورات تكوينية لفائدة 

اإلذاعات الجمعياتية.
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3- الترصف املحاسبي:

متتّد السنة املحاسبية للهيئة العليا املستقلة لاتصال السمعي والبرصي من1 جانفي إىل 31 ديسمر 

من كل سنة. وقد تم إعداد القوائم املالية لسنة 2019 من قبل محاسب الهيئة وتم مراجعتها 

واملصادقة عليها من قبل مراقب الحسابات الذي تم تعيينه ملراقبة حسابات الهيئة لسنوات ٬2019 

2020 و2021 طبقا للرتاتيب الجاري بها العمل. 

وقد بلغت قيمة اإليرادات خال سنة 2019 مبلغ 4.220.899 دينار مقسمة كاأليت:

	 رصيد منح استغال )املتأتية من ميزانية الدولة( بعنوان سنة 2018 مقدرة بـــ 3.191.000 دينار.

	 حصص منح االستثار املسجلة يف اإليرادات مببلغ 273 139دينار

	 رصيد األرباح العادية األخرى مببلغ 10.362 دينار

	 رصيد إيرادات مالية صافية 6.281 دينار

	 تحويل األعباء 740.116 دينار

                                                                                                                                                     

وقد وقع تبويب هذه املوارد يف القوائم املالية لسنة 2018 تحت عنوان إيرادات االستغال، وفق ما 

تقتضيه املعاير املحاسبية املعتمدة.

وقد توزعت أعباء االستغال خال سنتي 2017 و2018، عى النحو املبن بالجدول املوايل:

لوحدة: د.ت

20172018البيان

مشرتيات مختلفة )مواد مكتبية ومحروقات ومعاليم ماء و 

كهرباء، إلخ..(
123.132,000155.081,000

)CNAMCNRPS/ 2.446.376,0002.910.961,000أعباء األعوان )أجور وأعباء اجتاعية

أعباء استغال أخرى )أتعاب الوسطاء،أكرية، استقبال و 

تنقات و خدمات بريدية و بنكية(
568.859,000112.593,000

333.555,000274.426,000      مخصصات االستهاك 

3.471.922,0003.453.061,000املجموع
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أ( املبادئ والطرق املحاسبّية:

املذكرة عدد :1 التقيد مبعايري املحاسبة 

ــنة  ــرصي للس ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــة للهيئ ــم املاليّ ــداد القوائ ــم إع ــد ت لق

املحاســبية املختتمــة يف31 ديســمر 2018 وفــق املعايــر املحاســبية املعتمــدة حاليــا، كــا نشــر إىل 

عــدم وجــود أي اختــاف ذي داللــة بــن املعايــر املحاســبية واملبــادئ التــي وقــع اعتادهــا إلعــداد 

وتقديــم القوائــم املاليــة،

املذكرة عدد2: أسس القيس املعتمدة:

لغــرض إعــداد القوائــم املاليــة للســنة املحاســبية املختتمــة يف 31 ديســمر 2018 تــم اعتــاد التكلفة 

التاريخيــة يف تحديــد القيمــة التــي يقيــد ألجلهــا عنــرص ما يف املحاســبة،

املذكرة عدد3: قواعد وطرق املحاسبة

إن القواعــد والطــرق املحاســبية األكــر أهميّــة املســتعملة مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصال 

الســمعي والبــرصي تفّصل كاآليت:

ب( األصول غري املادية

ــارص  ــن العن ــا م ــة وغره ــج اإلعامي ــن برام ــون م ــة تتك ــة باملوازن ــة املدرج ــر مادي ــول الغ األص

التــي ليــس لهــا جوهــر مــادي، والتــي تــم اقتناؤهــا أو إحداثهــا قصــد اســتعالها ألكــر مــن فــرتة 

ــم تســجيلها باملحاســبة حســب تكلفــة اقتنائهــا. ويقــع احتســاب االســتهاكات  محاســبية، وقــد ت

للرامــج اإلعاميــة وغرهــا مــن العنــارص غــر املاديــة بصفــة متســاوية وعــى مــدى ثــاث ســنوات،

ج( منح االستغالل

 تُقيــد منــح االســتغال خــال ســنة الحصــول عليهــا، وتتــوىل الهيئــة إنجــاز نفقــات التســير مــن 

خــال هــذا الحســاب، عــى أن تقيــد بقايــا منحــة االســتغال يف حســاب » عمليــات مخصوصــة مــع 

الدولــة »ســواء كانــت دائنــة أم مدينــة تجنبــا لظهــور نتيجــة اســتغال ايجابيــة أو ســلبية، وتُفتــح 

الســنة املحاســبية املواليــة بالرصيــد الدائــن أو املديــن لحســاب منــح االســتغال،
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د( منح االستثامر

ــة  ــاء أصــول ثابت ــح مخصصــة القتن ــا، وهــي من ــح االســتثار خــال ســنة الحصــول عليه ــد من تُقي

ــة  ــول الثابت ــتهاكات األص ــع اس ــوازي م ــح، بالت ــذه املن ــتهاك ه ــع اس ــة، ويق ــر مادي ــة أو غ مادي

ــح.  ــاد هــذه املن ــا باعت ــا أو كلي ــا جزئي ــم متويله ــي ت ــة الت ــر املادي ــة وغ املادي

وقــد بلــغ رصيــد منــح اإلســتغال يف ســنة 2018 3.191.000,000 دينــارا يف حــن بلــغ ســنة 2017 

قيمــة 3.342.000,000دينــارا.

20182017البيان

000‚000 342 0003, 000 191 3منح استغال بعنوان السنة الجارية

000‚000 342 0003, 000 191 3املجموع

ــج،  ــة النتائ ــة، وقامئ ــن املوازن ــون م ــي تتك ــة الت ــم املالي ــر القوائ ــذا التقري ــدد 5 له ــن امللحــق ع ويتضم

وجــدول التدفقــات النقديــة، واإليضاحــات حــول القوائــم املاليــة، التــي تتضمــن كل التفاصيــل لكيفيــة 

ــه النظــام املحاســبي للمؤسســات. ــا يقتضي ــق م ــة 2018 وف ــب ورصف ميزاني تبوي



توصيات
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• اإلطار القانوين:

-  مرشوع القانون األسايس املتعلّق بحرية االتصال السمعي والبرصي:

دعــوة الحكومــة إىل اإلرساع يف املبــادرة للتقــدم مبــرشوع القانــون األســايس املتعلـّـق بحريــة االتصــال 

الســمعي والبــرصي، الــذي متّــت صياغتــه مبقاربــة تشــاركية بــن كل األطــراف املتداخلــة، ليعــوض 

املرســوم عــدد 116 وليؤســس إىل هيئــة الســمعي والبــرصي وفــق مــا ينــص عليــه الفصــل 127 مــن 

الدســتور، وهــو قانــون يضبــط كل مــا يتعلــق بالهيئــة مــن حيــث تركيبتهــا ومهامهــا وصاحياتهــا، 

وبتنظيــم املشــهد الســمعي والبــرصي مبــا فيــه اإلعــام العمومــي والخــاص والجمعيــايت.

- مواكبة القانون للتطور التكنولوجي:

يشــهد اإلعــام الســمعي البــرصي ثــورة عــى مســتوى التطــور التكنولوجــي مــا يســتوجب وضــع 

آليــات ومعايــر قانونيــة ترقــى إىل مســتوى التحديــات التكنولوجيــة الحديثــة وخاصــة فيــا يتعلـّـق 

ــع التواصــل االجتاعــي وتأطرهــا  ــة ومواق ــة عــى املنصــات االلكرتوني ــل املضامــن اإلعامي بتعدي

والحــد مــن تفــيش االخبــار الزائفــة التــي أصبحــت تهــدد مرشوعيــة املســارات االنتخابيــة.  

• صناعة املضامن اإلعالمية:

- مزيــد العمــل عــى إرســاء آليــات التعديــل الــذايت داخــل منشــآت الســمعي البــرصي مبــا يضمــن 

جــودة املضامــن اإلعاميــة.

- دعــوة وســائل اإلعــام الســمعية البرصيــة إىل تفعيــل دور املوفــق اإلعامــي ملزيــد ترســيخ ثقافــة 

التفاعــل بــن املؤسســات اإلعاميــة والجمهــور. 

ــة  ــب كاف ــة صل ــق التحريري ــلوك واملواثي ــات الس ــة كمدون ــات مهني ــن مرجعي ــى س ــل ع - العم

ــرصي. ــمعي الب ــام الس ــات اإلع مؤسس

- إنتــاج مضامــن إعاميــة تدعــم حضــور الطفــل مبــا يضمــن مصلحتــه الفضــى، واملســاهمة يف دعــم 

حضــور املــرأة والنــأي بهــا عــن مختلــف الصــور النمطيــة.

ــّدي  ــرشوع التص ــراط يف م ــايت إىل االنخ ــاص والجمعي ــي والخ ــام العموم ــات اإلع ــوة مؤسس - دع

ــال. ــذا املج ــة  يف ه ــة متكامل ــاج تجرب ــاهمة يف إنت ــة للمس ــار الزائف لألخب

- رضورة عمــل املؤسســات اإلعاميــة الســمعية البرصيــة عــى التصــدي لخطابــات الكراهيــة. واىل 

تفــيش االخبــار الزائفــة.
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• دعم املؤسسات اإلعالمية:

- اإلعالم الخاص:

العمــل عــى آليــة مســتدامة لتذليــل الصعوبــات االقتصاديــة التــي تعــرتض وســائل اإلعــام الخاصــة، 

والســعي يف اتجــاه العمــل عــى فكــرة إرســاء صنــدوق لدعــم صناعــة املضامــن يف وســائل اإلعــام 

الســمعية البرصيــة الخاصــة. عــى أســاس الجــودة  واملهنيــة.

- اإلذاعات الجهوية الخاصة:

تعــاين اإلذاعــات الجهويــة الخاصــة مــن عديــد الصعوبــات ال ســيا فيــا يتعلّــق بتكاليــف معاليــم 

البــث، فمــن الــروري العمــل بــن جميــع األطــراف املتداخلــة لتذليــل هــذه الصعوبــات مبــا يدفــع 

باالعــام الجهــوي اىل الرتكيــز عــى جــودة املحتــوى.

- اإلذاعات الجمعياتية:

ــاء هــذه اإلذاعــات  ــة إىل رضورة الســعي إلعف ــة تدعــو الهيئ ــا لدميومــة اإلذاعــات الجمعياتي ضان

مــن تكلفــة معاليــم البــث أو االكتفــاء مبعاليــم تكــون رمزيــة، عــى اعتبــار أنهــا مؤسســات إعاميــة 

غــر ربحيــة.

- دعم اإلنتاج الثقايف الوطني يف وسائل اإلعالم:

ــة  ــي يف وســائل اإلعــام الســمعية والبرصي ــايف الوطن ــاج الثق ــدوق لدعــم اإلنت رضورة إحــداث صن

وضــان تطويــر جــودة هــذا اإلنتــاج.

• اإلعالم املصادر:

- رضورة ضبــط مســار زمنــي وآليــات محــّددة ومبســاهمة مختلــف األطــراف املتدخلــة مــن أجــل 

حســم مســألة التفويــت يف »إذاعــة شــمس أف.أم« وفقــا ملعايــر شــفافة وواضحــة.

- إلحــاق إذاعــة »الزيتونــة للقــرآن الكريــم« مبؤسســة اإلذاعــة التونســية للنــأي بهــا عــن الرصاعــات 

السياســية ومحــاوالت التوظيــف مــن أيــة جهــة كانــت.

• هيكل قياس نسب االستامع واملشاهدة:

رضورة إحــداث هيــكل لقيــاس نســب االســتاع واملشــاهدة لوضــع حــد للتاعــب بنتائــج عمليــات 

ســر اآلراء وقيــاس نســب االســتاع واملشــاهدة يف وســائل اإلعــام، ويكــون الهيــكل مســتقاًّ ويضــّم 

األطــراف املتدخلــة يف القطــاع ويعمــل وفــق منهجيــة علميــة ومعايــر موضوعيــة وشــفافة، ويحظى 

بثقــة الجميــع ويتــّم مــن خالــه تنظيــم القطــاع ووضــع حــّد للفــوىض الســائدة فيــه.



الخامتة
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ســاهمت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــرصي عــى امتــداد الســنوات الســابقة وإىل 

حــدود ســنة 2019 يف تنظيــم القطــاع الســمعي البــرصي وإعــادة ترتيبــه مبــا يضمــن تعــدده وتنوعه، 

والرتكيــز عــى أهميــة هــذا الــدور الــذي تســعى مــن خالــه الهيئــة إىل املســاهمة يف إنجــاح املســار 

الدميقراطــي، فــا منــاص مــن التأكيــد عــى رضورة إعــادة النظــر يف املنظومــة القانونيــة التــي تحكــم 

ــة  ــرزت مــن خــال تجرب ــدة ب ــات جدي ــات وإشــكاليات ناتجــة عــن تحدي القطــاع لتجــاوز صعوب

االنتقــال الدميقراطــي.

ــة لســنة 2019، حيــث  ــا عــى اإلطــاق االســتحقاقات االنتخابي ــات وأهمه ــرز التحّدي ــن أب ومــن ب

تضطلــع وســائل اإلعــام فيهــا بــدور أســايس مــن خــال ضــان نفــاذ متــوازن ملختلــف الفاعلــن 

ــكار واآلراء  ــف األف ــداول يف مختل ــر والت ــة التعب ــة ملارســة حريّ ــرص متكافئ ــر ف السياســين وتوف

ــوع. والرامــج يف فضــاء حــر وتعــددي ومتن

ويف هــذا اإلطــار، وضعــت الهيئــة عــى ذمة وســائل اإلعــام الســمعية والبرصيــة والصحفين ورشــات 

تكوينيــة ودورات تدريبيــة وأدلـّـة خاصــة بالتعاطــي اإلعامــي خــال االنتخابــات، إىل جانــب دعوتهــا 

لجملــة مــن التوصيــات املتعلقــة بالتغطيــة اإلعاميــة لفــرتة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة الترشيعيــة 

ــك املتعلقــة  ــات وتل ــة لانتخاب ــا املنظومــة القانوني ــي تقــوم عليه ــادئ الت والرئاســية تكريســا للمب

بأخاقيــات املهنــة الصحفيــة، اســتنادا إىل املبــادئ والقواعــد الــواردة يف املرســوم عــدد 116 لســنة 

2011 والقانــون األســايس املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء. 

ــة يف تعديــل املشــهد اإلعامــي  ــة هــذه الخطــوات االســتباقية ودور الهيئ وعــى الرغــم مــن أهمي

ــة عــى قناعــة  ــإّن الهيئ ــة لدقــة وحساســية هــذا االســتحقاق، ف وخاصــة خــال الفــرتات االنتخابي

ــة. ــة االنتخابيّ بــرورة فتــح حــوار موّســع حــول إصــاح املنظومــة القانوني

ــة  ــاع لعــدد اإلخــاالت املتعلق ــن ارتف ــة م ــه الهيئ ــا عاينت ــن خــال م ــة م ــخت هــذه القناع وترّس

باإلشــهار الســيايس املســجلة يف انتخابــات 2019 مقارنــة بانتخابــات 2014 مــن 21 إىل 41 مخالفــة. 

وبــروز ظاهــرة اســتغال العمــل الجمعيــايت ألهــداف سياســية وتّعمــد بعــض القنــوات بــّث إشــهار 

ــدم  ــة، وع ــة املتاح ــات الرقابي ــف اآللي ــب ضع ــارشة  إىل جان ــر مب ــارشة او غ ــة مب ــيايس بطريق س

تناســب العقوبــات مــع التجــاوزات الحاصلــة مــن جانــب وســائل اإلعــام. باإلضافــة إىل رضورة منــع 

القنــوات الغــر القانونيــة مــن التغطيــة اإلعاميــة للحمــات االنتخابيــة فضــا عــن التصــدي لألخبــار 

الزائفــة.

وملزيــد الحــرص عــى نجــاح تجربــة الهيئــة التعديليــة ملنشــآت االتصــال الســمعي البــرصي فمــن 

الجديــر االتعــاظ بهــذه التجــارب القيمــة يف مســار االنتقــال الدميقراطــي، وذلــك مــن خــال الســعي 

ــايس  ــون األس ــى القان ــة ع ــة باملصادق ــن جه ــام م ــة باإلع ــة املتعلّق ــة القانوني ــر املنظوم إىل تطوي
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ــراف  ــود كل األط ــر جه ــرى تضاف ــة أخ ــن جه ــرصي وم ــمعي والب ــال الس ــة االتص ــق بحري املتعلّ

املتدخلــة يف العمليــة االنتخابيــة يف إطــار مقاربــة تشــاركية إلثــراء املنظومــة القانونيــة مــن أجــل 

تــايف وتجــاوز الصعوبــات الســابقة بســن الترشيعــات الروريــة وإرســاء املؤسســات الدســتورية 

الضامنــة لحســن تطبيــق القوانــن يف هــذا املجــال.



املالحق
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ملحق عـ5دد

تقرير مراجعة الحسابات

السنة املحاسبية 2019































































املقر: 19 نهج بحرية البيبان - ضفاف البحرية 1 • 1053 تونس

الهاتف: 507 656 71 - الفاكس: 232 656 71

www.haica.tn :املوقع االلكرتوين - contact@haica.tn :العنوان االلكرتوين

الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعي والبرصي


