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المتعلقةبتنظيمواختصاصات يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة حرية االتصال السمعي البصري وضبط األحكام 

 .هيئة االتصال السمعي البصري

على المكاتب األجنبية الممثلة و هاوخدمات هاتأنشطو ينطبق هذا القانون على منشآت االتصال السمعي البصريو

 .تونسبمقيمة البصري غير السمعي الصال تاللمنشآت ا

أحكام القانون وخاصة مجلة االتصاالت والمنظمة لمجال االتصاالت تنطبق أحكام هذا القانون مع مراعاة األحكام 

 .المتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة 2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  47األساسي عدد 

 

 2الفصل 

 التالية على معنى هذا القانون:يقصد بالمصطلحات 

وضع خدمات سمعية أو بصرية أو االثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت  اتصال سمعي بصري: -

على أن ال طبيعتها وطريقة تقديمها، مجانا أو بمقابل، بواسطة وسيلة لالتصال أيا كانت التقنية المستعملة في ذلك 

اص أو لالستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين ألغراض محدّدة في إطار مصلحة مخّصصة لالستعمال الختكون

 مشتركة.

بصري من خالل إرسال وبث معطيات أو خدمة مسداة من قبل منشأة اتصال سمعي : خدمة اتصال سمعي بصري -

أو الترفيه أو التربية أو سمعية أو بصرية أو االثنين معا موجهة للعموم أو بطلب، مجانا أو بمقابل، بهدف اإلخبار 

 التثقيف.

 هو مجموعة الترددات الراديوية وهو جزء من الملك العام للدولة.: الراديويةطيف الترددات  -

تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف  الوكالة الوطنية للترددات تعدّه: مخطط المخطط الوطني للترددات -

الخدمات بما في ذلك خدمات البث اإلذاعي بين مختلف  ف الراديويالطييتم على أساسه توزيع و ،باالتصاالت

 والتلفزي.

ذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العالقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط : خدمة نقل البرامج اإلإرسال -

استقبالها عبر  تمت أو أية وسيلة أخرى موجهة للعموم يانترنو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة األأرضية أو أسالك أ

جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية. وال يعتبر إرساال االتصاالت الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل 

 ت.انترنداخلية أو عبر اتصاالت بواسطة األحكومية عبر تلفزات أو إذاعات 

 : استعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعالمي.بث -

نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعية البصرية : عملية إعالم -

 لغاية اإلخبار أو إكساب معرفة. 

أو اإلرسال لمواد سمعية بصرية. ويمكنها ممارسة  البثالمنشآت التي تمارس نشاط منشآت اتصال سمعي بصري: -

 نشاط اإلنتاج أو االشتراك به أو تكليف الغير باإلنتاج قصد البث.

ذات صبغة عمومية تمّول من المال كل منشأة اتصال سمعي بصري : منشأة عمومية لالتصال السمعي البصري -

 العام وتخدم أهداف المرفق اإلعالمي العمومي.

ة او ، تملكها وتسيرها جمعيكل منشأة اتصال سمعي بصري عياتية لالتصال السمعي البصري:منشأة خاصة جم -

، وتعمل على أساس غير ربحي، وتكون برامجها موجهة لفئات معينة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها كثرأ

 وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم النشاط الجمعياتي.
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خواص  بية رأسمالها: كّل منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلتجارية لالتصال السمعي البصريخاصة  منشأة -

 .لشركة المستغلةمهما كان شكال

 . وتوجهاتها العامةلمنشأة ا: مجموع القواعد والخيارات التي تحدّد هوية الخّط التحريريّ  -

ية معينة اجتماع منطقة محددة جغرافيا أو فئة: وسيلة لإلخبار والتعبير والحوار واإلبداع تستهدف إعالم القرب -

 .العام بطريقة تفاعلية مما يخول التعريف بآراء شرائح اجتماعية وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش

ليا أو تاجه ك: كّل برنامج يتّم تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو إناإلنتاج الذاتي -

  يمكن اعتبار إعادة بث هذه البرامج ضمن مساحة اإلنتاج الذاتي. جزئيا لفائدتها. وال

 اتصال : مجموعة صور أو أصوات أو االثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأةبرنامج -

 سمعي بصريبوسائلها الخاصة.

لتزم بها شاركية يتخالقية يقع إرساؤها بطريقة األمبادئ الوالمهنيةواإلجرائية  قواعدجملة منالالتعديل الذاتي: -

امين ج المضالصحفيون طوعيا وتهدف إلى تحقيق الجودة من خالل تطبيق المعايير الصحفية المتفق حولها في إنتا

 واحترام الجمهور. 

خدمات لئع أو كل أصناف الرسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضا االتصال التجاري: -

 ن يتخذأو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره. يمكن أ

بر عشهار االتصال التجاري عبر خدمة االتصال السمعي البصري شكل اإلشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو اإل

 ية. أو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارتقاسم الشاشة أو التسوق عبر الشاشة أو الربورتاج اإلشهاري

ر أو غي كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مخصصة للبث بمقابل مالي وتهدف، بطريقة مباشرة اإلشهار: -

إلى خلق  و تهدفمباشرة، إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أ

 احب اإلشهار.تأثير ما حسب رغبة ص

مات أو و الخدأتعّمد تقديم رسالة تجارية، خارج المساحات المخصصة لذلك، بغية الترويج للسلع  إشهار مقنّع: -

بيعتها طاح عن األشخاص أو العالمات التجارية أو األنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات، دون اإلفص

 هور.اإلشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجم

 ، بمقابلتألنترناأو عبر شبكة اكل عملية إشهار موجهة للعموم تتم بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية: إشهار سياسي -

مجموعة لحزب أو دونه، وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري بهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لأو 

 ياراتهم.هم واختأو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكسياسية قصد استمالة المتلقين لتقبّل أفكارها 

 ل سمعيالذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغالل منشأة اتصا حب اإلجازة:صا -

 .بصري موجه للعموم

 .عرض المحتوى في شكل غيرماديعبرها هي أداة تبادل رقمي مفتوحة يتم  :الرقمية ةالمنص -

 

 

 3الفصل 

آلراء واة االتصال السمعي البصري بما يضمن الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات لكل شخص الحق في حريّ 

 .واألفكار ونشرها

 

 4لفصل ا

لبصري ا لسمعيايضمن هذا القانون حرية االتصال مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال الحقوق والحريات، 

 بادئ التالية:على أساس الممن هذا القانون، 2على معنى الفصل  االتصال السمعي البصريمنشآت والحوكمة الرشيدة ل

 واالعالمحرية الرأي والتعبير  -

 قيم ومبادئ الديمقراطية والدولة المدنية  -

 احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة -

 واآلراءالتنوع والتعددية في األفكار  -

 أيا كانت أشكاله المساواة وعدم التمييز -

 قيم وقواعد العيش المشترك -

 وحماية المعطيات الشخصية عدم المساس بالكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة -

 أو التكفير دم التحريض على الكراهية أو العنفع -

 حرية المعتقد -

 حضور المرأة -
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 حماية الطفولة -

 والنزاهة الموضوعية والشفافية -

 العمومياستقاللية وحياد المرفق اإلعالمي  -

 والجودةالمساءلة  -

 احترام حقوق الملكية األدبية والفنية -

مواثيق من الدستور وال 49حماية األمن الوطني والنظام العام والصحة العامة وفقا لمقتضيات الفصل  -

 ذات العالقة. والمعاهدات الدوليّة

 

 هيئة االتصال السمعي البصريالباب الثاني: في 
 

 

 5الفصل 

اإلداري، و لماليتتمتّع بالشخصية المعنوية واالستقالل ا ،هي هيئة دستورية مستقّلة السمعي البصريهيئة االتصال 

 لهيئة.ابمقتضى قرار من مجلس لهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية ويمكنل .ومقّرها تونس العاصمة

 تتكون الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري.

 

 

 في تنظيم الهيئة األول:  القسم

 

 في مجلس الهيئة: األولالقسم الفرعي 
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كل ئه، ويجدد ثلث أعضاست سنوات لفترة واحدة مدتهايتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يباشرون مهامهم 

ين مهم إلى حهم مهااألعضاء المنتهية مدة عضويت يواصلباستثناء رئيس الهيئة. قتضاء بالقرعة،عا، وعند االتطوّ سنتين

 تسلم األعضاء الجدد مهامهم.

 

 7الفصل

 :يكاآلتالمعنية لثلثين بناء على اقتراح من الهياكلينتخب مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئة بأغلبية ا

 لسة العامة للمجلس األعلى الجيتم اقتراحهم من قبل  قضاة ةأربععدلي من الرتبة الثالثة من بين  عضو قاض

 للقضاء.

 ألعلى السة العامة للمجلس لجا من قبلقضاة يتم اقتراحهم  ةأربعإداري برتبة مستشار من بين  عضو قاض

 للقضاء.

 ختصان مونان يك ،للصحفيين تمثيالمن قبل الهيئات المهنية األكثر  من أربع شخصيات يتم اقتراحهعضوان من بي

 .البصريفي االتصال السمعي 

 ة غير ة البصريالهيئات المهنية األكثر تمثيال للمهن السمعيمن قبل مأربع شخصيات يتم اقتراحهمن بين  انعضو

 في االتصال السمعي البصري، نمختصا انيكون، الصحفية

  عية ية السمالهيئات األكثر تمثيال ألصحاب المنشآت اإلعالم من قبلمأربع شخصيات يتم اقتراحهعضو من بين

 يكون مختصا في االتصال السمعي البصري، البصرية،

  ال وفي األكثر تمثي قوق اإلنسانالدفاع عن حبعنىتمنظمةمن قبل أربع شخصيات يتم اقتراحها عضو من بين

 ،البصرييكون مختصا في االتصال السمعي ،وضعية قانونية وجبائية سليمة

  ثيال وفي تم األكثرالمستهلكالدفاع عن تعنى بوطنيةمنظمة من قبل أربع شخصيات يتم اقتراحها عضو من بين

 ،يكون مختصا في االتصال السمعي البصري،وضعية قانونية وجبائيةسليمة

 

لتناصف اعى مبدأ ويراالمهنية الترشيح من غير منظوريهالهيئات للمنظمات وايخّول باستثناء المجلس األعلى للقضاء، 

 عند الترشيح.

حة.األعضاء المباشرينليمنع ترِشيح   لمكاتب التنفيذية وقيادات المنظمات المهنية المرّشِ
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 :هيئة االتصال السمعي البصرييشترط في المترشح لعضوية 

 االستقاللية والحياد والكفاءة والنزاهة، -

 متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، تونسي الجنسية وأن يكون  -

 تضارب المصالح، أن ال يكون في وضعية -

 سنوات لمدة عشر وحقوق اإلنسانأوالعلوم القانونيةأاإلعالم واالتصال السمعي البصري  الخبرة في مجال -

 ،أن ال يكون قد تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف واألمانة -

ات النتخاب مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محليّة، أو كان مرشح حزب أو ائتالفقد تحّمل أن ال يكون  -

 رئاسية أو تشريعية أو محلية خالل العشر سنوات.

ة أو ية بصري، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية سمعلهأن ال يكون  -

 سنوات على األقل.  خمساتصالية قبل تاريخ ترّشحه ب

 

 9الفصل 

ورية يتم فتح باب الترّشح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمه

يغ ترشيح ولصنية بالويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات من قبل الهياكل المع ،للهيئةوبالموقع االلكتروني التونسية

 ح وفقا لما يقتضيه هذا القانون.لملف الترشيها والوثائق المكّونة إيداع

فق وت فيها والب ملفاتالفرز تلقي الترشحات و،تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 

 المعايير والشروط الواردة في هذا القانون.

 

 10الفصل 

انع ن الموميرفق مطلب الترشيح بسيرة ذاتية مفصلة تبين كفاءة المرشح وخبرته وبتصريح على الشرف يفيد خلوه 

 هذا القانون.من  8بالفصل المنصوص عليها 
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لمترشحين ويمكن لعلى الموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب. المقبولين للمرشحين  اإلسميةيتم نشر القائمة 

 اريخ نشر القائمةتفي أجل أقصاه سبعة أيام من  من هذا القانون، 9الفصل باالعتراض أمام اللجنة المختصة المذكورة 

 معلل يوجه باسم رئيس المجلس مرفقا بالوثائق المثبتة.مطلب كتابي بواسطة 

أجل ال  ذلك في، وعند االقتضاء على ضوئها االعتراضات وتحيين قائمة المترشحينوتتولى اللجنة المختصة النظر في 

واب ني لمجلس على الموقع االلكترون النهائيةوتنشر القائمة  .االعتراضاتيتعدّى سبعة أيام من تاريخ غلق باب 

 الشعب.

 تيبتونس ال تئنافيةأيام من تاريخ نشرها أمام المحكمة اإلدارية االس سبعةيمكن الطعن في القائمة المنشورة في أجل 

 تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي الطعن.

ة ي أجل سبعفلعليا اويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس أمام المحكمة اإلدارية 

 .عنلطها لفي أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيالمحكمة اإلدارية العليا تبت وبه  اإلعالمأيام من 

ستكمال اويتم ةورة قبول الطعن من قبل المحكمة، تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق األحكام الصادروفي ص

لقانون، كما امن هذا  9الفصل  أحكامقائمة المترشحين بالرجوع إلى جهة الترشيح، وتبت اللجنة في الترشحات وفق 

 فصل.ليفتح في شأنها الحق في االعتراض والطعن وفقا لمقتضيات هذا ا

لمترشحين اائمة وتنشر ق بالذي يليه مباشرة في الترتيب الموجه ضده قبلت المحكمة الطعن ذيويتم تعويض المرّشح ال

 .العامة لالقتراع الجلسة إلىااللكتروني لمجلس نواب الشعب قبل إحالتها  النهائية بالموقع

 

 12الفصل

لى حين إية تالفي دورات متيكون انتخاب أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب باالقتراع السري 

 الهيئة.مجلس اكتمال تركيبة 

 

 13الفصل
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ساعده يء سنا أكبر األعضا الجلسة يرأسويجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى خالل أسبوع من تاريخ انتخابهم 

 أصغرهم، وال تكون الجلسة األولى قانونية إال بحضور كافة أعضاء مجلس الهيئة.

عد تولى، وال سة األوفي حالة عدم توفر النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ الجل

 على األقل. لهيئةالجلسة الثانية قانونية إال بحضور ثلثي أعضاء مجلس ا

 .الهيئة اء مجلسبأغلبية ثلثي أعضفبالتصويتويتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك 

ن عن د الحاضريأن ال يقل عدىثانية بأغلبية األعضاء الحاضرين علانتخابية دورة  الرئيس فيإن تعذر ذلك ينتخب و

 ثلثي األعضاء. 

 متتالية بنفس شروط الدورة االنتخابية الثانية.د دورات انتخابية تعا كان تعذر ذلو

ئيس صبي الرالتناصف في تولي من يراعى مبدأالمتحصل عليها يقدم األكبر سنا وفي صورة التساوي في األصوات و 

 نائبه.و

 

 14الفصل

ل نزاهة مهامي بك ى أداءتولالعظيم أن أيؤدي أعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم باهلل 

 لبصري".السمعي اوحياد وأن أحافظ على السر المهني واحترم استقاللية الهيئة والقوانين المتعلقة بحرية االتصال 

 

 

 15الفصل 

 .يباشر أعضاء مجلس الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت

 

 16لالفص

دني جز البتاريخ انتهاء مدة العضوية لسبب مثل الع أو أكثر من في حالة حدوث شغور بمجلس الهيئة قبل شهرين

 قانون.هذا البمن حدوثه طبق األحكام الواردة  اأوالوفاة أو العزل أواالستقالة، يتم سدّه خالل أجل أقصاه شهر

جال آباب فتح  يتولى رئيس مجلس نواب الشعب المهنية،الهيئات القانونية للترشيح من طرف اآلجال  تجاوزفي صورة 

 رسد الشغو، وتنطبق على المترشحين لعبر بالغ رسمي ينشر للعمومالنقضائها، خالل الشهر الموالي  ،للترشحات

 في هذا القانون. نفس الشروط واإلجراءات المحددة 

جديد الت شملهمي،وال مويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية لألعضاء الذين عينوا لتعويضه

 الجزئي في حالة توليهم لمهامهم لفترة تقل عن السنة في تاريخ التجديد.

 

 17الفصل

يما فّر المهني الس العمل وبكتمانللتشريع الجاري به وفقا  ومصالحهم بمكاسبهمصريح التبالهيئةمجلس أعضاء  يلتزم

ي به الجار في نطاق التشريع مهامهم يهم في نطاق ممارسةيخّص المداوالت والتصويت والمعلومات التي أحيلت عل

 العمل

 

 18الفصل 

بل الجهة ة، من قالتوجيهات أو التعليمات، فيما يتعلق بأداء مهامهم صلب الهيئ تلقيعلى أعضاء مجلس الهيئة  يمنع

 بل كلّ المرّشحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو مركز ضغط مالّي أو من ق

 .شخص طبيعي أو معنوي

 لجاري بهاالتراتيب مراعاة أحكام التشريع وامع  عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح، طيلة مدة عضويّتهم يمنعكما 

 العمل.

 

 

 19الفصل 

 أحد أعضاء الهيئة إال في الحاالت التالية: إعفاءال يمكن 

 دون عذر شرعّي. ألكثر من ثالث مرات التغيب عن اجتماعات مجلس الهيئة 

 لسر د أوخرق اة والحياخالل بواجب االستقالليالداخلي للهيئة، ومن ذلك اإلالنظام القانون أو  الخرق الجسيم ألحكام

 المهني أوعرقلة جلسات المجلس وممارسة نشاط سياسي أو نقابي. 



6 
 

م المشتركة بين من القانون األساسي المتعلق باألحكا 11اإلعفاء طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ويكون 

 .بعد سماع المعني باألمرالهيئات الدستورية المستقلة، 

 

 

 20الفصل 

لخصوص يمارس مجلس الهيئة االختصاصات المتعلقة بتعديل قطاع االتصال السمعي البصري، ويتولى على وجه ا

 القيام باألعمال التالية:

 .المصادقة على النظام الداخلي للهيئة -

 .ـ المصادقة على التنظيم الهيكلي

 مدير الجهاز اإلداري.ـ تسمية 

 .بأعوان الهيئة ـ ضبط النظام األساسي الخاص

 .تركيز الجهاز اإلداري للهيئة -

 .تركيز وحدة الرصد -

 لجنة الشكايات والمخالفات.تركيز  -

 تركيزوحدة األرشيف السمعي البصري. -

 .ـ المصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات أعضاء الهيئة وأعوانها

 .ـ المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه

 .المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئةـ 

 .ـ المصادقة على التقرير السنوي والتقارير األخرى التي تصدرها الهيئة

 

 21الفصل 

صالحيات ال يهإل مارس في نطاق المهام الموكلةيرئيس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها و

 ة:التالي

 والمالي والفني للهيئة، اإلداريعلى التسيير  اإلشراف -

 اإلشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام األساسي الخاص باألعوان، -

 اإلشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة، -

 تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته، -

 ،اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية -

 اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير األخرى، -

ضو من عو ألي يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صالحياته المحددة بالفقرة األولى من هذا الفصل لنائبه أ

 الهيئة.مجلس أعضاء 

 تهم.ض لفائدحدود اختصاصات المفوويمكن للرئيس،في إطار التسيير اإلداري والمالي للهيئة،أن يفوض إمضاءه في 

 

 22الفصل 

الجزائية  من المجلة 82يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 

ة أو هم بالهيئلمهام وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو االعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم

 .بمناسبتها مهما كان نوعها

ا ألحكام دي طبقويعتبر االعتداء على أحدهم بمثابة االعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعت

 الجزائية.المجلة 

 

 

 23الفصل 

، كما ضالمرب أو كلما تعذرعلى الرئيس مباشرتها بسبب الغياها آليا ممارسة صالحيات رئيسالهيئة يتولى نائب رئيس 

 يتولى ممارسة الصالحيات المسندة له من قبل مجلس الهيئة.

 هام نائبهمء سنا وفي حالة شغور منصبي الرئيس ونائبه، يتولى أكبر األعضاء سنا مهام الرئيس، ويتولى أكبر األعضا

 إلى حين استكمال الشغور.
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 24الفصل 

 :تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن

  والرقابة المالية على حسابات الهيئة،تقرير التدقيق 

 صايا،الوضعية المالية للهيئةمع جدول مدقق للمداخيل والمصاريف بما في ذلك التبرعات والهبات والو  

 ،الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية 

 ،عرضا لمختلف األنشطة التي تولت الهيئة تنظيمها خالل السنة المنقضية 

 باإلجازات المسندة، المعطيات المتعلقة 

  ،ي شأنهافتخذتها والتدابير التي اعرضا للشكايات والمخالفات المتعّهد بها واالستشارات الواردة على الهيئة 

 ،العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها 

 الترددات،قائمة المعطيات المتعلقة ب 

  تيسير لدولة باومؤسسات تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف المرسومة خالل السنة المنقضية ومدى التزام منشآت

 عملها،

 ،صياغة األهداف المتعلقة بالسنة المقبلة 

 عه ه وتنواالقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطوير قطاع اإلعالم واالتصال السمعي البصري وضمان تعدديت

 ر التكنولوجي،ومواكبته للتطوّ 

 نه إلىمويرفع هذا التقرير إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته في جلسة عامة مخّصصة للغرض، كما توّجه نسخة 

من السنة ن جوا 30وذلك في أجل أقصاه  ،اإللكتروني للهيئة ويوضع على الموقع ريةرئيس الحكومة ورئيس الجمهو

 .الموالية

 

 25الفصل 

مداخالت  فيعددية لمبادئ التمنشآت االتصال السمعية البصرية تقريرا يقيم مدى احترام  أشهرتعدّ الهيئة كّل ثالثة 

 الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامجها.

ترفع  لها أنوالتقرير للعموم ويوجه إلى كّل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وينشر

 ى فيها فائدة.التوصيات التي تر

 

 التنظيم اإلداري للهيئة الجهاز اإلداري و : فيالثانيالفرعي القسم 

 

 26الفصل 

     الهيئة  رات رئيستنفيذ قرايتولى و، يكون محلفا تحت إشراف رئيس الهيئة ،مدير الجهاز اإلدارياإلدارييسير الجهاز 

 .قرارات مجلس الهيئة المصادق عليهاو

 :منهاالفنية الموكولة له بمقتضى هذا القانونووالمالية و اإلداريةيتولى القيام بالمهام كما 

 ومساعدة رئيس الهيئة في إعداد جلسات المجلس إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة 

 حفظهاتحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و 

  الماليو اإلداريالتصرف 

  إعداد مشروع الميزانية 

  اصيانتهبأعمال الهيئة و ةالمتعلق يةنظم المعلوماتالإدارة 

  وضمان سالمتهاحفظ وثائق الهيئة االشراف 

  الهيئة  الصادرة عن تقاريرالإعداد االشراف على متابعة 

 

 27الفصل 

بين المترشحين  من(2/3بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي األعضاء )مدير الجهاز اإلدارياختيارمجلس الهيئة  يتولى

ن فتح ع عالنإلالفني وذلك تبعا والمالي و اإلداريالكفاءة في التصرف ت الذين يستجيبون لشروط الخبرة وبالملفا

ق ات وطرالترشح للخطة على الموقع االلكتروني للهيئة والصحف.ويتضمن إعالن فتح الترشح أجل تقديم الترشح

 .لملف الترشح تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة

 

 الذي تم اختياره.مدير الجهاز اإلداريالهيئة تسمية  رئيسيتولى و
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 28الفصل 

هذا بعليها  الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المنصوصنفس موانع الجمع ولمدير الجهاز اإلدارييخضع 

 ويتولى أداء اليمين قبل مباشرة مهامه. .القانون

 

 29الفصل 

في صورة ور دون أن يكون له الحق في التصويت. اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّ  الجهاز اإلداريمدير يحضر 

 من بين موظفي الهيئة المؤهلين لذلك. تعيين من ينوبهحضورهيتولى مجلس الهيئة تعذر 

 .وله أن يفوض جزءا من صالحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة

 

 30الفصل 

واة والمساطبق إجراءات تضمن الشفافية يتم انتدابهم  أعوان عموميينتتركب مصالح الجهاز اإلدارّي من 

 الفرص ومن أعوان ملحقين من إدارات عمومية عند االقتضاء.ؤوتكاف  

ا مجلسه نظامها الداخلي ومدّونة السلوك الخاصة بأعضاء ة النظام األساسي الخاص بأعوانهاوتضعتضبط الهيئ

 وانها.وبأع

 

 31الفصل 

 ة يوضعونمن ذوي الكفاءمحلفين مراقبينمنالرصد، تتكون وحدةعن مجلسها رتحدث صلب الهيئة، بمقتضى قرار صاد

 لمدير الجهاز اإلداري.تحت سلطة مجلس الهيئة واإلشراف اإلداري 

  :تنفيذ مهامهم ويكلّفونخاّصة بما يليفي باالستقاللية  المراقبونيتمتع 

 وصفحاتها لكترونيةاالوعلى مواقعها  المنشآتالتي يتم بثها على مختلف  البرامج اإلذاعية والتلفزيةمتابعة جميع  -

 ،على شبكات التواصل االجتماعي

 ،الشكايات والمخالفاترصد اإلخالالت وإحالتها على لجنة  -

 إعداد التقارير الدورية وإحالتها على مجلس الهيئة. -

يجوز  ، والبها اإلدالءوأثناء أداء مهامهم  بالسر المهني ويمنع عليهم إفشاء المعلومات المتحصل عليها المراقبونيلتزم 

 لهم استعمالها في غير المهام المسندة إليهم.

 

 32الفصل 

 عضاءأ ثةثال والمخالفات تترّكب من ياتتحدث صلب الهيئة، بمقتضى قرار صادر عن مجلسها، لجنة لمتابعة الشكا

 محلفين من ذوي الكفاءة والتجربة في العلوم القانونية واالتصال السمعي البصري.

 برة. ة والخيتولى رئاسة اللجنة أحد المختصين في القانون يتم اختياره من قبل مجلس الهيئة على أساس الكفاء

  لمهامها األساسية، إنجاز تقارير دوريّة في مجال اختصاصها. إضافةيعهد لهذه اللجنة، 

منشآت ية والكما تتولى، بتكليف من مجلس الهيئة، طلب الوثائق والمعلومات من السلط العمومية والجهات اإلدار

وط أو اسات الشرأو كر المعنية واالطالع عليها، والقيام بالمراقبة على عين المكان لمعاينة خرق القوانين أو التراتيب

 اتفاقيات اإلجازة.

 

 33الفصل 

م تالية أمايمين الئفهم تأدية القبل مباشرتهم لوظا المخالفاتالشكايات و لجنةأعوان على أعوان وحدة الرصد و يتعين

نة و أن ف و أما"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشررئيس المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا 

 .على السر المهني" أحافظ أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن

 

 34الفصل 

دة يتم مدّة محدوبراء لخالفرص، التعاقد مع  ؤاعتمادا على مبدأ الشفافية وتكافيمكن لرئيس الهيئة بعد استشارة مجلسها و

تصال الم أو االو اإلعاختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في مجاالت القانون أو االقتصاد أو التكنولوجيات الحديثة أ

 .وغيرها، للمساعدة على القيام باالختبارات والمهام التي يكلّفون بها في نطاق مهام الهيئة
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 35الفصل 

على  الّطالعموّظفو الهيئة وأعوانها وكّل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشموالته للمشاركة في أعمالها وايلتزم 

لعلم بها ال لهم وثائقها بكتمان السّر المهني فيما يخّص الوقائع واألعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حص

 بمناسبة مباشرة مهامهم.

 

 36الفصل 

 دوري يحدده نظامها الداخلي. تنعقد جلسات الهيئة بشكل

ر. وفي رة التعذّ في صو ال تكون جلسات الهيئة قانونيّة إال بحضور ثلثي أعضائها على األقّل ومن بينهم رئيسها أو نائبه

ظرف  مال فيصورة عدم توفّر النصاب، يدعو رئيس الهيئة أو نائبه لجلسة ثانية تنعقد للنظر في نفس جدول األع

 عن ثلث أعضاء المجلس. الحضور ال يقل ى أنعلأقصاه أسبوع

ألعضاء، ا ثلث نتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها، أو باقتراح م

 وتكون مداوالت الهيئة سرية.

 ن تتّخذأ، على يكون صوت الرئيس مرّجحافي حالة التساوي تتّخذ القرارات صلب الهيئة بأغلبيّة األعضاء وو

 بأغلبية ثلثي األعضاء. اد اإلجازات وسحبها وإحالتها القرارات المتعلقة بإسن

ء ن مداوالت المجلس في دفتر مخّصص للغرض يكون مرقّما ومؤرخا يتم إمضاؤه من قبل األعضايضميتّم ت

 .الحاضرين

 

 

 : في التنظيم المالي للهيئةالثالث الفرعي القسم 

 

 37الفصل

 .الهيئة من عنوان أول وعنوان ثانتتكون ميزانية 

 .يتضمن العنوان األول نفقات التصرف والموارد االعتيادية

 وتشمل الموارد االعتيادية:

 ،الموارد الذاتية 

 ،االعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة 

 ،التبرعات والهبات والوصايا 

 الموارد المختلفة. 

 .لدولةاالتنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد 

ضاء عند االقتائبه ورئيس الهيئة هو آمر الصرف األول لإليرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة. ويحّل محلّه ن

 .أحد أعضاء المجلس. ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين

 

 38الفصل 

 مجلس نوابمختصة بمن قبل مجلسها وتقع احالتها على الحكومة قبل مناقشتها أمام اللجان اليقع ضبط ميزانية الهيئة 

 2019 فيفري 13المؤرخ في  2019لسنة  15الشعب وتتم المصادقة عليها طبقا ألحكام القانون األساسي عدد 

 والمتعلق بالقانون األساسي للميزانية.

اء ند االقتضائبه وعوالمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة. ويحّل محلّه نرئيس الهيئة هو آمر الصرف األول لإليرادات 

 .أحد أعضاء المجلس. ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين

 

 39الفصل 

لالحقة االرقابة  ئة إلىال تنطبق األحكام المتعلقة بالرقابة المسبقة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة، وتخضع الهي

 المحاسبات.لمحكمة 

المتعلق  ألساسيتحدث الهيئة منظومة رقابة داخلية تسهر على حسن سيرها وحدة تدقيق داخلي وفق مقتضيات القانون ا

 باألحكام المشتركة.

ين طبقا بات المععلى أساس تقرير مراقب الحسابأغلبية أعضاء مجلسها وتتم المصادقة على الحسابات السنوية للهيئة 

 ساسي المتعلق باألحكام المشتركة،ألحكام القانون األ
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سنة الموالية للسنة جوان من ال 30ويتم نشرها مرفقة بالقوائم المالية وبتقرير مراقب الحسابات خالل أجل ال يتجاوز 

 المحاسبية المعنية.

 

 40الفصل

زاهة ة والنالشفافيصفقات وفق مبادئ ال وتبرم ،تخضع صفقات الهيئة لألحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية

 .الفرص والمساواة ئوتكاف

ركب من تتو بهتحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائ

 :األعضاء اآلتي ذكرهم

 عضو عن مجلس الهيئة  -

 عن ادارة الشراءات ممثل -

 وحدة مراقبة التصرف ممثل عن -

 

 في اختصاصات الهيئة الثاني:القسم
 

 

 41صل الف
جل دعم د ومتنوع من أمتعدنزيه تسهر على ضمان إعالم مهني بضمان حرية التعبير واإلعالم، والهيئة تلتزم

 .الديمقراطية

أنشطتها  تها أوتمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقاللية وحياد في إطار خدمة المصلحة العامة دون تدخل في قرارا

 .كانتمن أيّة جهة 

و أر المهني ة بالسير عمل الهيئة وال يمكن ألي جهة مجابهة طلبات الهيئتيستلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة ب

 البنكي أو الجبائي في عالقة بمجال اختصاصها.

بمجال ة ت الصلوالهياكل ذامع المؤسسات  تنسيق وتعاون ويمكن للهيئة، في إطار التعديل المشترك، إبرام اتفاقيات

 اختصاصها.

 

 42الفصل 

 4لفصل دة في افي إطار المبادئ الوار تنظيم وتعديل االتصال السمعي البصري هيئة االتصال السمعي البصريتتولى 

  ية:التال ووفقا للقواعدمن هذا القانون 

  ه، والحرص على جودته وتنوع والجمعياتيدعم قطاع االتصال السمعي البصري الوطني العمومي والخاص

 وتوازنه.

  نيا مكن وطمدعم التوزيع واالنصاف والتوازن للخدمات االتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي

 .وجهويا ومحليا ودوليا

  غرض.من خالل وضع قواعد مضبوطة في ال االتصال السمعي البصري منشآتالتركيز في ملكية  تفاديضمان 

 الجمعياتيوم الجهوّي والمتخّصصتشجيع اإلعال 

  ألطراف فرض احترام جميع اوالجمعياتية ومنشآت اإلعالمية العمومية والخاصة الحوكمة الرشيدة للضمان

 .المتدخلة للقواعد واألنظمة المنطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري

 تشجيع الثقافة واإلنتاج السمعي البصري الوطنيين 

  استعمال اللغة العربيةالتشجيع على حسن. 

 .دعم مواكبة التطور التكنولوجي في مجال االتصال السمعي البصري 

 دعم التعديل الذاتي صلب المنشآت اإلعالمية العمومية والخاصة والجمعياتية 

 

 :43الفصل 

ية البصرية نتاج وبث المضامين السمعجودة اإل، وضع آليات لدعم هيئة االتصال السمعي البصرييتم باقتراح من 

 والمسرحية. ةالوطنية في اإلعالم الخاص واقتناء العروض الفنية واألعمال السينمائي

 : 44الفصل 

 :خاصة منهايل قطاع االتصال السمعي البصري وتعدفي مجال  اختصاصاتهاتتولى الهيئة ممارسة 
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 مدى احترامهاالتصال السمعي البصري ومراقبة لالعمومية منشآت الوضع كراسات الشروط المتعلقة ب 

 تجارية صة الوضع كراسات الشروط وإبرام اتفاقيات اإلجازات، المتعلقة بمنشآت االتصال السمعي البصري الخا

 والجمعياتية، ومراقبة مدى احترامها،

 ،وضع القواعد المتعلقةباالتصال التجاري ومراقبة تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بها 

  ري ي البصمعايير وشروط الكفاءة والخبرة في المجال السمعباب الترشحات و االجراءات المتعلقة بفتحضبط

جنة طار لالمعتمدة في تسمية الرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري في إ

 الحكومة.رئاسة مشتركة مع 

  فافية في القطاعومراقبة تنفيذها قصد ضمان الشتنظيم خدمات قياس نسب االستماع والمشاهدة. 

 صريفي قطاع االتصال السمعي الب اصدار النصوص الترتيبية التي تخّول مواكبة التطّور التكنولوجي 

 

 كما تتولى الهيئة خاصة:

 ن عام ق إعالالبّت في مطالب إسناد اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات االتصال السمعي البصري، وف

 والتنّوع والتوازن في المشهد السمعي البصرّي،للترشح يضمن التعدّد 

  ها.السمعي البصريوفي العقوبات المستوجبة ل االتصالالبّت في المخالفات المرتكبة من قبل منشآت 

 مراقبة شهار ومراقبة مدى تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة باإل

 توزيعها للفقرات اإلشهارية.الطرق المتبعة في بثها و

 مة ضمن الالز لتخصيص الترددات ومشغل شبكات البث اإلذاعي والتلفزي، التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات

ل على ستغالعلى ضوء المخطط الوطني للترددات القابلة لال النطاقات الخاصة بخدمات االتصال السمعي البصري

 التراب التونسي 

  لمخصصة البث ا بوضع تردداتبالتنسيق مع مشغل شبكات البث اإلذاعي والتلفزي االذن للوكالة الوطنية للترددات

عالم شآت اإلوتعطى األولوية في إسنادها لمن.على ذمة منشآت االتصال السمعي البصريللقطاع السمعي البصري 

 العمومي.

 

 :45الفصل 

صنفة الم  وضع كراسات الشروط لجميع منشآت االتصال السمعي والبصري  هيئة االتصال السمعي البصريتتولى 

صحفيين بطبيعتها التجارية أو الجمعياتية وحجم رأس مالها وحجم اإلنتاج وعدد ال أساساخصوصيات تتعلق حسب 

 وفق معايير تضبط بقرار من الهيئة. والمراسلين العاملين بها ولمجال البث بالنسبة لإلذاعات،

 

 46الفصل 

 خصوصا األحكام المتعلقة بـ:كراسات الشروط تتضمن 

 الشفافية والنفاذ إلى المعلومة -

 حماية الطفولة -

 حضور المرأة وضمان حقوقها -

 حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -

 قواعد االتصال التجاري -

 ألخبار الزائفةوالتصديلحقوق الرد والتصحيح  -

 

 واالستفتاءالفترة االنتخابية خاللهيئة التقريرية لل ختصاصاتاال: في الثانيالقسم 

 

 47الفصل 

 16ساسي عدد ون األالقانوالمنصوص عليها بتمارس الهيئة الصالحيات المشتركة مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

 .هلالالحقة صوص بالنالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه االمتعلق باالنتخابات وو 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة 
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تنظم الهيئة و تضمن

مارس تالتي اسيةاتالسيالحقفيالنفاذإلىوسائالالتصااللسمعيالبصريخالاللفترةاالنتخابيةأوماقبلحملةاالستفتاءلكاللمجموع

رشحة ئمات المتو القاأ والمترشحات علىأساسالتعدديةواإلنصافبينجميعالمتّرشحينها العملبنشاطها طبقا للقوانين الجاري 

 .منهم عاقةمع ضرورة دعم حضور ذوي اإل أو األحزاب،

 

ة في الوارد مراقبة مدى احترام منشآت االتصال السمعي البصري للتحجيرات هيئة االتصال السمعي البصريوتتولى 

وبات تسلط العقوتفتاء القانون المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وللقواعد المنطبقة خالل الفترة االنتخابية فترة االس

 المستوجبة حسب القوانين الجاري بها العمل.

 

 48الفصل 

 سمعيال التصالنشآت امالهيئةالعليا المستقلة لالنتخابات القواعد والشروط التي يتعيّن على باالشتراك معتحدّد الهيئة

 . في إطار قرار مشتركالبصري التقيدبهاخالل الحملة االنتخابيةوإجراءاتها

 

 49الفصل 

نتخابي، ر االسايمكن للهيئة، في حالة ثبوت بث معلومات أو أخبار زائفة خطيرة من شأنها إحداث ضرر بمصداقية الم

ملحوظاته  من تقديم تمكينهأن تأذن بإيقاف بث المنشأة المخالفة إلى غاية انتهاء االنتخابات بعد إعالم ممثلها القانوني و

 ساعة على أقصى تقدير من توصله باإلعالم.  48الكتابية في أجل 

ترك تأي وسيلة بوصل به ثالثة أيام من تاريخ التويمكن للممثل القانوني للمنشأة المعنية الطعن في قرار الهيئة في أجل 

 أثرا كتابيا،

 ساعة من تاريخ تقديم عريضة الطعن، 48وتبت المحكمة المختصة إستعجاليا في أجل أقصاه 

 ساعة من تاريخ رفع عريضة الطعن ضد الحكم االبتدائي. 48ويتم البت في االستئناف إلى أجل 

 

 

 تشاريةاالختصاصات االسفي الرابع:  القسم

 

 50لفصل ا

 ري. ي البصالمتعلقة بقطاع االتصال السمع والترتيبية تستشار الهيئة وجوبا بخصوص مشاريع النصوص التشريعية

 ال السمعياالتص كما يمكن للهيئة تقديم اقتراحات تتعلق بتنقيح النصوص التشريعية والترتيبية ذات العالقة بحرية

 .البصري

ن ورية أو مة الجمهالتي تحال عليها من قبل السلطة التشريعية أو رئاسة الحكومة أو رئاستستشار الهيئة في المسائل 

 قبل الهيئات العمومية.

 

 

 السمعي البصري اإلعالمالباب الثالث: في 
 

 51الفصل 

تيا، يعكس أو جمعياتجاريا  ،، عموميا كان أو خاصاونزيه  سمعي بصري تعددي ومتنوع إعالملكّل شخص الحّق في 

 مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية.

 

 52الفصل 

 ال السمعيآت االتصملكية أو إدارة منشالتنفيذية القيادية وأعضاء هياكلها يحّجر على األحزاب السياسية ورؤسائها و

 والمساهمة فيها.أالبصري 

 

 53الفصل 

 وإجازة استغالل قناة إذاعية.يحجر الجمع بين أكثر من إجازة استغالل قناة تلفزية 

صالية ركة اتشكما يحجر الجمع بين ملكية منشأة اتصال سمعي بصري أو المساهمة في رأسمالها أو إدارتها وملكية 

 دارتها.إهار أو المساهمة في رأسمالها أو لقياس نسب االستماع والمشاهدة أو سبر اآلراء أو اإلش
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 54الفصل 

 (.%20مائة )نسبة العشرين بال ةالبصري ةسمال منشآت االتصال السمعياألجانب في رأن أن تتجاوز مساهمة ال يمك

 

 55الفصل 

 .حسب طبيعة المنشأة االتفاقيةصلب خالل المدة األولى المحددةتحّجر إحالة اإلجازة للغير 

 

 56الفصل 

وحقوق أصصهم وحأ، بعدم إحالة أسهمهم والمساهمون في رأس مال الشركة المستغلة لها ،يلتزم الحاصل على اإلجازة

 جازة.اإل الستغاللالتصويت في الشركة للغير، طيلة الثالث سنوات األولى

 . ئةإالّ بعد الحصول على إذن مسبق من الهيالى الغير  اإلحالةتتم  انقضاء المدة المذكورة، ال وبعد

 .ملكيةأو خرقا لموانع ال ة االستغاللوعلى الهيئة مراقبة ما إذا كانت إحالة األسهم تخفي إحالة إلجاز

 

 .السمعية والبصرية  برامجمسبقةعلى محتوىالال يحّق للهيئة ممارسة رقابة : 57الفصل 

 

 

 العمومية لالتصال السمعي البصري حوكمة المنشآتفي القسم األّول:

 

 

 58الفصل

 ة التابعةلكترونيالسمعي البصري والمواقع االتتولى المنشآت العمومية لالتصال في إطار التشريع الجاري به العمل، 

ا وطرق رمجتهفي تحديد ب ستقالليةن إنتاج وبث للبرامج، وتتمتع بااللها تقديم خدمات االتصال السمعي البصري م

 .وطت الشرحكام المنصوص عليها بكراساواألالعمومي تالئمة مع أهداف المرفق اإلعالميإنتاجها على أن تكون م

 بث برمجتها على أوسع مجال جغرافّي ممكن وطنيا ودوليا. تعمل على و

 

 59الفصل 

في مجال  الكفاءةورئيسه، من عشرة أعضاء تتوفّر فيهم شروط االستقاللية والنزاهة  إضافة إلىيتركب مجلس اإلدارة، 

 ما يلي: كواحدة،  سنوات قابلة للتجديد مرة ثالثلمدة  ةحكوممن رئيس القرارباالتصال السمعي البصري، يتم تعيينهم 

 يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية،  عضو 

 يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بالثقافة، عضو 

 يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال عضو، 

 من قبل صحفيي المنشأة،  نتخبيعضو 

 بالمنشأة من قبل أعوان المهن السمعية البصرية ينتخبانانعضو ، 

 يعين باقتراح من منظمة الدفاع عن المستهلك األكثر تمثيال،  عضو 

 لى طلب من بين الشخصيات الوطنية بناء ع هيئة االتصال السمعي البصريباقتراح من مجلس  انيعين عضوان

 ،ترشحات

 لتونسية حسب المنشأة. عضو رئيس مدير عام لإلذاعة التونسية أو للتلفزة ا 

 

 60الفصل 

الرأي  اء علىتتم تسمية الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية لالتصال السمعي البصري بمقتضى أمر حكومي وبن

 الترّشحات للعموم. باب سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد فتح  ثالثالمطابق للهيئة، لمدة 

 ت المتعلقةملة اإلجراءاضبط ج هيئة االتصال السمعي البصرييحضرها ممثل الحكومة محدثة برئاسة تتولّى لجنة 

 . معايير المعتمدةوال شروطالالترشحات و باب بفتح

 

 61الفصل 
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ميوضمان ي العموأهداف المرفق اإلعالميمارس الرئيس المدير العام مهامه في كنف االستقاللية والحياد وعلى أساس 

 .قيم التعدد والتنوع

اف عقد أهد ،لقانونياعن طريق رئيسها المدير العام باعتباره ممثلها  ،المنشأة العمومية لالتصال السمعي البصريتبرم 

با على رضه وجوعوارساء آليات للتقييم الدوري، يتم  بهدف تحقيق األهداف المتفق عليها رئاسة الحكومةووسائل مع 

 الهيئة إلبداء الرأي فيه قبل امضاءه.

داف قد األهعاإلمكانيات الالزمة سنويا لفائدة المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصريلتنفيذ تضع الحكومة 

 .والوسائل وذلك وفق معايير شفافة تضمن استقاللية المؤسسة

وهرية نونية جفي صورة حصول متغيرات واقعية أو قايمكن للرئيس المدير العام طلب تعديل عقد األهداف والوسائل 

 باتفاق األطراف المتعاقدة.ال يتم ذلك إال عة العقد وتقتضي مراج

 في حالة رفض أحد األطراف المتعاقدة طلب التعديل يعرض الطلب على الهيئة للتحكيم.

 

 62الفصل 

لمذكورة لنيابية المدة اقبل نهاية ا ال يمكن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية لالتصال السمعي البصري

 الحاالت التالية:في قبل انقضاء المدة المذكورة  بالفصل السابق. ويمكن انهاء مهامه

 أو رئاسة الحكومة استقاللية المنشأة وذلك بناء على تقرير تقييمي من الهيئةخالل بمبدأ اإل. 

 .العجز ألسباب صحيّة تحول دون ممارسة وظائفه 

 هيئات الرقابة العموميةبناء على تقارير  والتصرف في التسيير الخطأ الجسيم 

  رئاسة  أو من ئةبناء على تقرير تقييمي من الهيالواردة بعقد األهداف والوسائل اإلخالل الفادح بااللتزامات

 .الحكومة

  .تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على نزاهة التسيير 

 .بعد سماعهيتم إنهاء مهام الرئيس المدير العام بأمر حكومي بناء على رأي مطابق معلل من الهيئة و

 

 63الفصل 

 يتولّى مجلس اإلدارة المصادقة على تعيين مديري القنوات باقتراح من الرئيس المدير العام.

اء يتهم وإرساستقالل المديرين يراعى فيه دعمرئيس المدير العام وفق عقد برامج بينه وبين تحت اشرافالالمديرون  يعمل

 قواعد للتسيير الذاتي.

 

 64الفصل 

لته ة تتم إحالموالييتولى مجلس اإلدارة إعداد تقرير سنوي يتعلق بنشاط المنشأة وذلك قبل موفى شهر جوان من السنة ا

مي قع الرسويتم نشره على المو هيئة االتصال السمعي البصريإلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة وإلى 

 للمنشأة المعنية.

ها وكل بعهدت يجب أن يتضمن التقرير المذكور التقرير المالي للمنشأة ومؤشرات االلتزام بأداء المهام المنوطة

 وط.س الشرالمعطيات التي تمكن الهيئة من التثبت من مدى احترام بنود عقد األهداف المبرم معها وأحكام كرا

 

 65الفصل 

 تتمثل موارد المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري في:

 ،الموارد المخّصصة لها من ميزانية الدولة والتي تسند لها على أساس عقد األهداف والوسائل 

 ،المعلوم مقابل الخدمة يتم ضبط وعائه وتحديد أساليب استخالصه بمقتضى أمر حكومي 

 زالمعلوم المخصص في فواتير الكهرباء والغا 

  االتصال التجاري وبيع البرامجالمداخيل المتأتية من، 

 ،القروض 

 على أن ال يمس ذلك من استقاللية المنشأة. التبّرعات والهبات والوصايا 

 

 

 لالتصال السمعي البصريوالجمعياتيةالمنشآت الخاصة التجاريةحوكمة: فيالقسمالثاني
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 66الفصل 

سمعي تصال الهيئة االإلى إجازة تمنحها  والجمعياتيةاإلذاعية والتلفزية الخاصة المنشآتيخضع إحداث واستغالل 

 لنظام التصريح لدى الهيئة. من قبل غير من ذكر شبكة األنترناتيخضع البّث عن طريق و. البصري

لخاصة ا المنشآت. كما تحدد االلتزامات المحمولة على وتضبط شروط وإجراءات منح اإلجازة بقرار من الهيئة

 .شروط تصدرها الهيئةإطار كراسات  في والجمعياتيةالتجارية 

قا لمجلة جبة طبوال تعفي اإلجازة المسندة من الهيئة من اتباع اإلجراءات الضرورية للحصول على التراخيص المستو

 االتصاالت.

 

 67الفصل 

صنف ومطلوبة الترشح وآجاله والوثائق التسند اإلجازة من قبل الهيئة على أساس إعالن عام للترشح يتضمن شروط 

عايير عالن م، وعلى الهيئة إلالستغالل من قبل الهياكل المختصة دات المعروضةدالقناة موضوع الطلب وعدد التر

 التقييم واالختيار.

حمل تةوتمراريعلى االس األكثرقدرة المنشآتفي صورة تعدّد المترشحين من نفس الصنف، تسند الهيئة اإلجازة إلى  

دئ لمبا وطبقاااللتزامات المنصوص عليها صلب كراس الشروط المتعلقة بمنشآت االتصال السمعي البصري الخاصة

 تكافئ الفرص والشفافية.

 

 68الفصل 

 تتمثل موارد المنشآت الجمعياتية لالتصال السمعي البصري في:

 المداخيل الذاتية 

 التمويل العمومي، 

 ن تمس م الوأن منشآت االتصااللسمعي البصري تتأتى ممن تشملهم موانع ملكية على أن ال التبّرعات والهبات

 ل التمويالت األجنبية لدى الهيئة حال الحصول عليها.وعلى أن يتم التصريح بك استقاللية المنشأة

 ملالع ري بهااإلشهار على أن ال تتجاوز المداخيل المتأتية منه النسب المحددة صلب النصوص الترتيبية الجا. 

 

 69الفصل 

ي فلتصرف تخضع المنشآتالجمعياتية لالتصال السمعي البصري إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وحسن ا

 الموارد وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتّم  افاإلنصالمساواة و ئيشفافة ومعلنة تقوم على مبد مسبقة إلى معايير لهذه المنشآت يخضع التمويل العموميو

 ضبطها بقرار مشترك يصدر عن وزارة المالية والهيئة.

 

في المالية المختومة  وائمهاصادر تمويلها وقبتقرير مفصل في متلتزم الجمعية الحاصلة على اإلجازة بأن تمدّ الهيئة و

 .أجل أقصاهثالثة أشهر من نهاية السنة المالية المنقضية

 

 وإجراءات التعهد والحجز الباب الرابع: في المخالفات والعقوبات
 

 

 70الفصل 

بة مدى بمراق رياالتصال السمعي البص تقوم هيئةوالعقوبات المنصوص عليها بمجلة االتصاالت،  اعتبارالمخالفاتمع 

وط لشراراسات احترام منشآت االتصال السمعي البصري ألحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات ك

 .اإلجازةواتفاقيات 

  ي الغرض.تلقاء نفسها أو بناء على شكاية فمن في المخالفات المرتكبة  ر، في مجال اختصاصها،وتتعهد بالنظ

 

 

 األول: في أصناف المخالفات والعقوبات القسم

 

 71الفصل 
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درجة ال ت منمخالفاومخالفات من الدرجة الثانية ، تصنف المخالفات حسب خطورتها إلى:مخالفات من الدرجة األولى

 ثةالثال

 

 

 72الفصل 

اإلشهار  ثناء بثباالتصال التجاري باستخرق األحكام المتعلقة باحترام التعددية، تعدّ مخالفات من الدرجة األولى

ا بهالحتفاظاو عدم عدم توفير نسخة من البرامج التي وقع بثّها أب المعلومة،بحق الرد والتصحيح، صحة ودقةبالسياسي،

 ك الواردةة غير تلخرق االلتزامات المنصوص عليها بكراسات الشروط واتفاقيات اإلجازأو  المحددة قانوناطيلة المدة 

 بهذا القانون.

 

 73الفصل 

لفت وجيه تداول في حال ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة األولى، يمكن لمجلس الهيئة أن يقّرر بعد الت

با من وجو بثي   وأ هيئةبالموقع االلكتروني للنشرتوجيه إنذار يالمنشأة المعنية، وفي حالة تماديها في الخرق، يتم  نظر

 قبل المنشأة المخالفة أو االثنين معا.

 غ عن قيمةل المبلتسليط خطية تتراوح بين عشرة آالف دينار وثالثين ألف دينارعلى أن ال يق،يمكن لمجلس الهيئةكما 

 .عودفي حالة الالخطية مبلغ ضاعف يعة المتحصل عليها. والمنف

 

 74الفصل 

هار ء بث اإلشاستثناتعد مخالفات من الدرجة الثانيةالخرق الجسيم أو المتكّرر لألحكام المتعلقة باالتصال التجاري ب

 ضالتباغوالتمييز والسياسي، خرق األحكام المتعلقة باحترام الكرامة اإلنسانية، بعدم التحريض على العنف 

ألقل، من اات، على ارتكاب ثالث مخالفأو ، بصورة المرأة والتعاطي مع العنف المسلط عليها،بحماية األطفال،والتكفير

 الدرجة األولى خالل السنة اإلدارية الواحدة.

 

 75الفصل 

دى تسليط إح لتداولفي حالة ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة الثانية، يمكن لمجلس الهيئة أن يقّرر بعد ا

 العقوبات التالية أو اثنين منهما: 

 .توجيه إنذار يتّم نشره بالصحف أو يتّم بثّه وجوبا من قبل المنشأة المخالفة أو االثنين معا -

لموقع ابه من الف أو جزء منه أو ومضة إشهارية على أساس طبيعة المخالفة، وسحمنع إعادة بّث البرنامج المخ -

 االلكتروني للقناة ومن صفحات التواصل االجتماعي التابعة لها. 

مج ية البرنابل بدامنع بث اإلشهار في البرنامج لمدة محددة ال تتجاوز الشهر ويشمل المنع مدة خمسة عشر دقيقة ق -

 نهايته.وخمسة عشر دقيقة بعد 

 فة.تحدد على أساس طبيعة المخالايقاف بّث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إشهارية لمدّة  -

عة يمة المنفة عن قتسليط خطية تتراوح بين واحد وثالثين ألف دينار وسبعين ألف دينار على أن ال يقل مبلغ الخطي -

 المتحصل عليها. وتضاعف الخطية إثر كل عود.

 

 76الفصل 

لى علتحريضعدم اب نسانية،الخرق الجسيم أو المتكرر لألحكام المتعلقة باحترام الكرامة اإلالثالثةتعد مخالفات من الدرجة 

،باحترام التعددية خالل الفترة االنتخابية،بحماية والتكفير العنف والتمييز والتباغض

رف ها من طعليخرق المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق ، بصورةالمرأةوالتعاطيمعالعنفالمسلطعليهااألطفال،

 ، الجمهورية التونسية

أو  بل الهيئةة من قخرق األحكام المتعلقة بالشفافية،خرق المنع المتعلق باإلشهار السياسي،عدم اإلذعان لعقوبة مسلط

 احدة.ارية الوخالل السنة اإلدارتكاب ثالثة مخالفات، على األقل، من الدرجة الثانية أو  التحايل في تنفيذها،

 

 77الفصل 

دى تسليط إح لتداولفي حالة ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة الثالثة، يمكن لمجلس الهيئة أن يقّرر بعد ا

 العقوبات التالية أو اثنين منها: 
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من وقناة لكتروني للوسحبه من الموقع اال هاريةمنع إعادة بّث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إش -

 صفحات التواصل االجتماعي التابعة لها.

 أو بصفة نهائية.  محددةايقاف بّث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إشهارية لمدّة  -

ن قيمة علخطية اتسليط خطية مالية تتراوح بين واحد وسبعين ألف دينار ومائتي ألف دينار على أن ال يقل مبلغ  -

 عليها. وتضاعف الخطية إثر كل عود.المنفعة المتحصل 

 

 78الفصل 

ح يصعب اق ضرر فادإلحوكان من شانها المصنفة من الدرجة الثالثةإحدى المخالفات الجسيمة في حالة ارتكاب 

يغه حضور وتبلخالف للاإلذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معّلل بعد دعوة الم لمجلس الهيئةتداركه، يمكن 

 .فحوى المخالفة المنسوبة إليه

ي ر فللحضو لمخالفوفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة أو نائبه بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو ا

 أيام العطل واألعياد الرسمية. بما في ذلك اليوم والساعة التي يحددها 

لمخالف لالستماع االمخالفة المنسوبة للمعني باألمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد التنصيص على وتتضمن الدعوة وجوبا 

 .وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا باإليقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة

 .اإلجراء وال يمنع عدم حضور المخالف من اتّخاذ هذا

اريخ تبليغ ت( يوما من 15في أجل أقصاه خمسة عشر )للمصادقة عليه وعلى الرئيس إحالة الملف على مجلس الهيئة 

 القرار.

 

 79الفصل 

 يمكن للهيئة التقليص في مدّة اإلجازة في الحاالت التالية:

 .يمجس يبدني أو ماد ضررإلى إحداث  أدى بثهاولعنف والكراهية والتباغض والتمييزبث مضامين تدعو ل -

 .ارتكاب المنشأة لثالث مخالفات، على األقل، من الدرجة الثالثة خالل السنة اإلدارية الواحدة -

 

 80الفصل 

 يمكن للهيئة سحب اإلجازة في الحاالت التالية:

 صدور حكم قضائي يثبت تدليس الوثائق المستند إليها للحصول على اإلجازة. -

 رية.معامالت مالية غير مشروعة في عالقة بنشاط المنشأة السمعية والبصثبوت وجود مصادر تمويل أو  -

اء يخ إمضمن تار واحدة سنةلحاصلة على اإلجازة بعد انقضاء ثبوت استحالة مباشرة البث من قبل المنشأة ا -

 االتفاقية.

 قدّر بضعفتمخالف على الإحالة اإلجازة إلى الغير دون إذن من الهيئة. وفي هذه الحالة يمكن للهيئة تسليط خطية  -

 ة الماليةل السنثمن اإلحالة على أن ال تقّل عن خمسين بالمائة من رقم المعامالت الخالي من األداء المحقّق خال

 المختومة والسابقة القتراف المخالفة.

 ية وضعيتهف بتسوخرق موانع الملكية على معنى هذا القانون. وتتولى الهيئة في هذه الحالة توجيه تنبيه للمخال -

 ضاء األجلعد انقيتجاوز الشهر من تاريخ توصله به. وفي صورة عدم امتثال المخالف للتنبيه ب القانونية في أجل ال

 يتم اتخاذ قرار في سحب اإلجازة.المذكور، 

 .الحاصلة على اإلجازة الجمعيةالشركة أو حّل  -

 عروض.ويمكن للهيئة في صورة سحب اإلجازة عرضها للعموم في إطار طلب 

 

 81الفصل 

الفوري  يقافقرارا باإلتتخذ الهيئة ،ت المنصوص عليها بمجلة االتصاالتوفي غير الحاال بث دون إجازة،الفي حالة

 ي إطار،  فلذلك لمالئمةاالتي توفر الوسائل المستعملة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة باالتصاالتللبّث وبحجز التجهيزات 

 .اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون

و تعمد أ لعوداحالة  يدينار وفائة ألف دينار ومائتي ألف ويمكن للهيئة أن تسلط خطية على المخالف تتراوح بين م

 .تضاعف الخطية المخالف إخفاء معدات البثّ 

 مخالفة مقّر اللترابيا لى دائرتهتحيل الهيئة الملف على وكيل الجمهورية الراجع إ ،استمرار البّث دون إجازةوفي حالة 

 .إلحالته على المحكمة المختصة

 



18 
 

 

 82الفصل 

ة في ات الهيئاالمتثال لطلب يرفضكل من  ر،خمسة آالف دينار وعشرين ألف دينايعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين 

 تمكينها من الوثائق والمعلومات التي تطلبها في إطار القيام بمهامها.

يل لف على وكة المتّم إحالتوتضاعف الخطية في صورة تعّمد المخالف إخفاء أو إتالف تلك الوثائق قبل الوصول إليها.و

 الجمهورية الراجع لدائرته مقّر المنشأة المخالفة.

 

 

 83الفصل 

عند  ما ي راعى، كالفيجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخ

 .بمقتضى قرار ترتيبي من الهيئةه كما تم ضبطتقديرها صنف المنشأة 

بيا ص ترامي المختيقع استخالص الخطايا المسلطة من طرف الهيئة بواسطة بطاقات إلزام يصدرها المحاسب العمو

 من مجلة المحاسبة العمومية.  26الفصل أحكام مع مراعاة 

 

 84الفصل 

مهنة لل الذاتي بالتعدي أخالقيات المهنة على الهيكل المختصّ بقواعدو المتعلقة المخالفاتإحالة بقرار معلل  يمكن للهيئة

 .تعهد بهاالتي ت واألخالقيةخالالت المهنية االه فيطلب رأي ها عند االقتضاء. كما يمكنالصحافة

 .وفي كل الحاالت ال تكون قرارات الهيكل ملزمة بالنسبة للهيئة

 

 85الفصل 

تص ورية المخالجمه إذا تبين للهيئة أن األفعال التي تعّهدت بها تكتسي صبغة جزائية، تتولّى إحالة الملف على وكيل

 ترابيا التخاذ ما يراه. 

 

 86الفصل 

 .المنافسة لى مجلسعاألفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلّة بالمنافسة تتولّى إحالة الملف إذا تبين للهيئة أن 

 

 الثاني: في إجراءات التعّهد القسم

 

 

 87الفصل 

 طلب من مجلس الهيئةبأو على شكاية  من هذا القانون، بناء 32المشار إليها بالفصل  والمخالفات، ياتتتعّهد لجنة الشكا

 .حة الرصدتقرير من مصل بناء على أو

 لسلطوا لمعنيةجهات االقيام باألبحاث الالزمة وطلب الوثائق الضرورية من الوتعدّ اللجنة ملف المخالفة وتتولى 

 ويمكنها االستماع لكل من ترى فائدة في سماعه. العمومية

في  جابةلإللقانونيمثلها امة عوكتابيا وتتم دوسيلة تترك أثرا أي يوجه إعالم للمنشأة المعنية بالمخالفة المنسوبة إليها بو

 .المنشأة أيام من تاريخ اإلعالم وله إنابة من يتولى الدفاع عنعشرة أجل ال يتجاوز 

 

 88الفصل 

ذي يمكن ء الجراوباقتراح اإلالمؤيدات كل إلى مجلس الهيئة مرفوقا ب ، إحالتهملفاليتولى رئيس اللجنة، بعد إعداد 

 المخالفة. المنشآتاتّخاذه تجاه 

 

 89الفصل 

 يدرج رئيس الهيئة ملف المخالفة في جدول أعمال المجلس للتداول فيه.

 القرارات التالية: يتخذ مجلس الهيئة أحدو

 الحفظ 

 االستماع إلى الممثل القانوني المنشأة المعنية بالمخالفة 

 .تسليط العقوبة المناسبة وفق مظروفات الملف 
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 المختّصة. إحالة الملف على الجهة 

 

 90الفصل 

ل الة من قبخ اإلحاريمن ت معقول على أن ال يتجاوز ثالثة أشهريتّم البّت في المخالفة من قبل مجلس الهيئة في أجل 

 ، وعليهاا كتابّيارك أثروسيلة تتأي ويتّم إعالم المنشأة المعنية بالقرار الصادر في شأنها ب ،كايات والمخالفاتلجنة الش

 م به. االمتثال للقرار من تاريخ العل

 

 

 91الفصل 

ال مل من أعمعء أّي ال يمكن للهيئة التعهد بمخالفات بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ ارتكابها ما لم يتم إجرا

 التحقيق خالل تلك المدة.
 

 الثالث: في إجراءات الحجزالقسم

 

 

 92الفصل 

االستعانة بمأموري الضابطة العدلية المبينين ب قرارات الحجز الصادرة عن الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون يتم تنفيذ

مباشر لدى  ويمكنهم عند الضرورة االستعانة بتقني مختص من مجلة اإلجراءات الجزائيّة 10من الفصل  4و 3بالعددين 

 المصالح العمومية ذات الصلة.

 يحدده المراقبون المكلفون بذلك. حراسة أصحابها أو بمكانوتبقى المحجوزات تحت 

 

به ه وجوايجب أن يتضّمن محضر الحجز إعالم المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة وبقرار الحجز الصادر بشأن

 وإمضاءه.

 ام منيوفي صورة غياب المخالف توّجه إليه نسخة من المحضر عن طريق البريد المضمون الوصول في أجل سبعة أ

 .تاريخه

 ة.ا المخالفيوما إلى وكيل الجمهورية الراجع لدائرته مقر المنشأة المنسوبة إليه 15ويرسل محضر الحجز في ظرف 

ن مشرة أيام قصاه عأيتولّى وكيل الجمهورية إحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة االبتدائية للبت فيه في أجل 

 المحكمة أن تبت فيه في أجل شهر.  تاريخ توصله بمحضر الحجز وعلى 

 .وفي صورة عدم البّت في المحجوز في األجل المحدّد يرفع الحجز آليا

محجوز أو درة الوللمحكمة المتعهدة بالنظر عند البّت في األصل أن تأذن، من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة، بمصا

 استصفائه لفائدة صندوق الدولة.

ه البّت في ستئنافلغرض قابال للطعن وفقا ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية، وعلى محكمة االويكون الحكم الصادر في ا

 في أجل ال يتجاوز الشهرين.

 

 93الفصل 

ن المجلة م 153يخضع كسر األختام بعد القيام بتنفيذ قرار حجز التجهيزات المستعملة للبث إلى مقتضيات الفصل 

 .الجزائية

 

 الرابع: في الطعن في قرارات الهيئة القسم

 

 94الفصل 

ريخ هر من تافي أجل أقصاه شفي القرارات الصادرة عن الهيئة أمام أنظار المحاكم اإلدارية المختصة يرفع الطعن 

اريخ هرين من تي أجل شففي الدعوى  ابتدائياوتبت المحكمة اإلدارية ثرا كتابيا، اإلعالم بالقرار المتخذ بأي وسيلة تترك أ

 الطعن.

 الحكم االبتدائي. فيأجل شهرين من تاريخ الطعن  فيفي االستئناف وتبتالمحكمة اإلدارية 
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 الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
 

 95الفصل 

 طبقا عها،مبرمة مواالتفاقيات التبقى اإلجازات المسندة من طرف الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

عول إلى وكراسات الشروط الصادرة عنها، سارية المف 2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  116عدد للمرسوم 

 تاريخ انقضائها.

ضعيتها سوية وته، التي ال تستجيب لمقتضيات، على معنى هذا القانون، ويتعيّن على منشآت االتصال السمعي البصري

 امه في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ دخوله حيز النفاذ.وفقا ألحك

 

 96الفصل 

ل لة لالتصاالمستق للهيئة العلياأداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب األعضاء الجدد  يواصل أعضاء الهيئة

 من الدستور. 148صل من الف 8طبقا للفقرة السمعي البصري 

 ة واليتهالمنتهيأولى خالل أسبوع من تاريخ انتخابهم بدعوة من رئيس الهيئة ا ويجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة

 وذلك طبق مقتضيات هذا القانون.

 

 97الفصل 

ة لها ئط الحاملت الوساوجوبا الى الهيئة المنتخبة جميع الملفات والبيانات مهما كان هيئة االتصال السمعي البصريحيل ت

 في الغرض.ر يحرّ بمقتضى محضر 

 العمل. لجاري بهاقوانين الل طبقاواألرصدة المالية إلى الهيئة المنتخبة وغير المنقولة  المنقولة تتم احالةالممتلكاتكما 

 

 98الفصل 

تها والتزاما مع الغير لتعاقديةالتزاماتها اوفيما يتعلّق بالقرارات الصادرة عنها  الحاليةمحّل الهيئة  تحّل الهيئة المنتخبة

 زة.وهياكلها المركّ  الهيئة وموّظفيهاتجاه أعوان 

 

 99الفصل 

دارية محكمة اإلفية للإلى حين صدور القوانين األساسية المنظمة للقضاء اإلداري طبقا للدستور، تنظر الدوائر االستئنا

ون وتنظر من هذا القان 9المنصوص عليها بالفصل تصة في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة البرلمانية المخ

 .ئنافيةالدوائر التعقيبية للمحكمة اإلدارية في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الدوائر االست

ي فلمنطبقة االقانونية وضبط القواعد والمعايير الفنية تتولى الهيئة ،المشاهدةاالستماع وقياس نسب لهيكلاحداث إلى حين 

 المجال.

 

 100الفصل 

 2011وفمبر ن 2المؤرخ في  2011لسنة  116تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون خاصة المرسوم عدد 

 والمتعلق بحرية االتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي البصري. 
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 شرح األسباب

 وبتنظيم هيئة االتصال السمعي البصري البصريعلق بحرية االتصال السمعي يتقانون أساسي مشروع

 وضبط اختصاصاتها

 

الهيئات المتعلقة ب 2014جانفي  27استكمال تنزيل أحكام دستور مسار يندرج مشروع هذا القانون األساسي ضمن 

لدستور بتعديل من ا 127الدستورية المستقلة وخاصة تلك المتعلقة بهيئة االتصال السمعي البصري التي كلفها الفصل 

م، وذلك عالاإلقطاع االتصال السمعي البصري وبالسهر على ضمان نزاهة اإلعالم وتعدديته وعلى ضمان حرية التعبير و

حقق إال لذي ال يتقراطي اوكله الدستور لمختلف الهيئات الدستورية المستقلة أال وهو دعم النظام الديمأفي إطار الدور الذي 

ن م 31صل بحماية مختلف الحقوق والحريات وأهمها حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر المكرسة بالف

 الدستور.

ن هياكل مالقة، مشروع في إطار مقاربة تشاركية ومنفتحة على جميع األطراف المتدخلة وذات العوقد تمت صياغة هذا ال

ختلف معمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، تكرس 

البصري. ولسمعي امتدخلين في المجال المقتضيات الدستورية والقانونية والترتيبية وتستوعب جميع مشاغل وانتظارات ال

انب ف الجووقد مكنت هذه المقاربة التشاركية من توسيع االستشارة وتعميق التشاور مع مختلف األطراف حول مختل

نات في ل الضماكفيلة بتنظيم القطاع السمعي البصري وتعديله وتوفير كخصوصية للوصول إلى صيغة شمولية، العامة وال

 الرأي والفكر والتعبير واإلعالم، في إطار مسار دعم الديمقراطية.مجال تكريس حرية 

بين  اط الوثيقاالرتبوة االتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات االنتقال الديمقراطي ونظرا لألهمية التي تكتسيها حريّ 

ي بحيث لشمولا التصور امهام الهيئة من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى، جاء المشروع حامال لهذ

معي عالم السطاع اإلتضمن بابا مخصصا للمبادئ العامة ثم بابا يتعلق بتنظيم الهيئة وسيرها بينما خصص الباب الثالث لق

امية م الختالمتعلق باألحكا الخامس البصري قبل تناول مختلف المخالفات والعقوبات في باب رابع فضال عن الباب

العقوبات الفات وكل من الباب المخصص لقطاع اإلعالم السمعي البصري أو الباب المتعلق بالمخواالنتقالية. وقد تضمن 

سناد ط أو إتفصيال لدور الهيئة من خالل مختلف االختصاصات التي منحت لها سواء على مستوى صياغة كراسات الشرو

شروع ول المد المكرسة ضمن مختلف فصاإلجازات أو مراقبة احترام منشآت االتصال السمعي البصري للمبادئ والقواع

لبصري سمعي االعقوبات المناسبة عند الضرورة، وأيضا على مستوى دعم التوجه نحو تحويل منشآت االتصال ال توقيعو

 العمومية إلى مرفق إعالمي عمومي.

األول  الباب وتجسيدا لتنزل تنظيم قطاع االتصال السمعي البصري ضمن المقاربة الحقوقية، استهل القسم الثاني من

في تلقي عرفة والمتعلق بالمبادئ العامة بالتأكيد على ضمان حرية االتصال السمعي البصري وارتباطها بالحق في الم

وق رام حقاحتا كل شخص، وبضرورة ممارستها على أساس مبادئ المعلومات واآلراء واألفكار ونشرها الذي يتمتع به

على  لتحريضاإلنسان والحريات الفردية والعامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والمساواة وعدم التمييزوعدم ا

مجتمع بادئالوم م قيماحتــراالكراهية أو العنف أو التكفير، فضال عن التعددية والتنّوع والموضوعية والشفافية وترسيخ و

ضمان وألفراد لعدم المساس بالكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة الديمقراطي والنظام الجمهوري المدني، إضافة إلى 

 ومبدأ وطنيينتشجيع الثقافة واإلنتاج السمعي البصري ال أحضور المرأة وحماية الطفولة. كما تم التنصيص على مبد

 مومي.استقاللية وحياد المرفق اإلعالمي الع

بمجموعة من القواعد الهامة منها تحجير ملكية أو باإلعالم السمعي البصري الباب الثالث المتعلق  افتتحوتكريسا للتعددية، 

ورؤسائها وأعضاء إدارة منشآت االتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على األحزاب السياسية والجمعيات الرياضية 
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ديري شركات قياس نسب االستماع والمشاهدة أو سبر اآلراء أو اإلشهار أو المساهمين هياكلها التنفيذية وعلى مالكي وم

في رأسمالها.كما تم وضع سقف لملكية األجانب وتحجير إحالة اإلجازة أو األسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في 

 منشأة االتصال السمعي البصري للغير خالل مدة محددة.

 البصريومنشآت االتصال السمعي  القانون للهيئة مهمة وضع كراسات الشروط لجميعأوكل مشروع على مستوى آخر، 

، لطفولةاماية حمة، الشفافية والنفاذ إلى المعلوالعمومية والخاصة والجمعياتية والتي تتضمن أحكاما تتعلق خصوصا ب

التصحيح حقوق الرد و، اريقواعد االتصال التج، حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حضور المرأة وضمان حقوقها

 .والتصدي لألخبار الزائفة

لمهام أما في خصوص منشآت االتصال السمعي البصري، فقد خصت المنشآت العمومية بعناية خاصة من حيث تنوع ا

دراج إطار، تم هذا اإل استقالليتها، وفي تكريسوالواجبات الملقاة على عاتقها باعتبارها مرفقا إعالميا عموميا، ومن حيث 

ة لمدة للهيئ للرئيس المدير العام الذي يسمى بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق لخطة أحكام تتعلق خاصة

لرأي اشتراط محددة قابلة للتجديد مرة واحدة وال يمكن إنهاء مهامه إال في حاالت مضبوطة مع ضمان حق الدفاع وا

 متهاة على حوكنجاع إلضفاء أكثر هيئة، كما تم تنظيم عالقة المنشأة مع الحكومة عبر إبرام عقد أهداف ووسائلالمطابق لل

 يخضع بدوره للرأي المطابق للهيئة.

لسمعي تصال ااإلذاعية والتلفزية الخاصة التجارية أو الجمعياتيةلال المنشآتفي المقابل، يتوقف إحداث واستغالل 

ي صنف الذ، وذلك لمدة تحدد وفق الفتح باب الترشحاتعلى إجازة تسندها الهيئة على أساس  والبصري على الحصول

 تنتمي إليه القناة موضوع اإلجازة، أما البث عن طريق الواب فيخضع لنظام التصريح. 

ية ياتلجمعاالمنشآت الخاصة المنشآتوفي مقابل خضوع البث عن طريق الواب لنظام التصريح، يخضع إحداث واستغالل 

 .لالتصال السمعي البصري كذلك إلى إجازة تمنحها الهيئة وفق طلب عروض، وذلك لمدة محددة

نشآت محترام مراقبة مدى اويندرج واجب إحالة هذا التقرير إلى الهيئة في إطار تمكينها من القيام باختصاصها في 

لشروط اراسات ولمقتضيات ك المنظمة للقطاع االتصال السمعي البصري ألحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل

ان ال وإذا ك ض.ي الغرفتعهد بالنظر في المخالفات المرتكبة من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية وفي ال واتفاقيات اإلجازة

ا في رصد من الدستور، فإن صالحياته 31يحق للهيئة ممارسة رقابة قبلية على البرامج تطبيقا لمقتضيات الفصل 

فات ى والمخالاألول خالفات وتسليط العقوبات المستوجبة قد شهدت تعزيزا وتفصيال بالتمييز بين المخالفات من الدرجةالم

احترام  ة منها معل واحدكمن الدرجة الثانية والمخالفات من الدرجة الثالثة وتعدادها والتمييز بين العقوبات المستوجبة عن 

المحددة  الصور لى التقليص في مدة اإلجازة. كما يمكن للهيئة سحب اإلجازة فيمبدأ التدرج انطالقا من لفت النظر إ

لمخالفات ر في ابالقانون ولها تسليط عقوبات في حالة البث دون إجازة، وتم تفصيل إجراءات تعهد مجلس الهيئة بالنظ

 .الرصد ولجنة الشكايات والمخالفاتوذلك مع ضمان حقوق الدفاع وتوضيح دور كل من وحدة 

 مانة هامةضالهيئة  تعداد اختصاصاتها.ويمثل تنظيمويتعلق األول بتنظيم الهيئة وسيرها  أحكاموقد احتوى الباب الثاني 

اد ة مع اعتمدستوريالستقالليتها المكرسة في الدستور، وتبعا لذلك حدد المشروع تركيبة مجلس الهيئة وفق المقتضيات ال

اعاة فسه مع مرآلن نايلية في الترشح الحر ووفق اعتبارات التنوع والكفاءة والتمث طريقة الترشيح وعدم اللجوء إلى طريقة

 التناصف.  مبدأ

دير ممهام  أما في خصوص التنظيم اإلداري للهيئة فقد تم توضيح اختصاصات كل من مجلس الهيئة ورئيسها مع توضيح

في  بالمرونة متيعهاتداخل تراب الجمهورية في إطار  الجهاز اإلداري وطريقة انتدابه، وتمكين الهيئة من إحداث فروع لها

المالي  بالتنظيم متعلقةالتنظيم والتسيير بما يدعم استقالليتها. من جهة اخرى، تم تكريس هذه االستقاللية ضمن األحكام ال

 للهيئة في توافق مع القانون األساسي المتعلق باألحكام المشتركة.

ده الدستور للهيئة بمختلف أوجهه أسند المشروع اختصاصات متعددة للهيئة بين تقريرية وتكريسا للدور التعديلي الذي أسن

بخصوص مشاريع النصوص واستشارية. وقد تم توضيح مجال الصالحيات االستشارية والمتمثل في االستشارة الوجوبية

، فضال عن منحها صالحية المبادرة باقتراح التنقيحات التي المتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري والترتيبية التشريعية
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تراها مناسبة. وفي خصوص االختصاصات التقريرية، تم إيالء أهمية خاصة للفترة االنتخابية واالستفتاء مع دعم التعاون 

 .الهيئةالعليا المستقلة لالنتخاباتوالتنسيق مع 

 مارستها.جاالت مبالسلطة الترتيبية في مجال اختصاها معددا أهم موفقا ألحكام الدستور، ذكر المشروع بتمتع الهيئة 

 وتتمثل أهم اختصاصات الهيئة في:

 .وضع كراسات الشروط المتعلقة بمختلف أصناف منشآت االتصال السمعي -

ة عيالتشري مراقبة مدى تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بالنصوصو وضع القواعد المتعلقةباالتصال التجاري -

 والترتيبية المتعلقة باإلشهار

 البت في مطالب إسناد اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات االتصال السمعي البصري -

ات مخالفالبّت في المراقبة مدى احترام منشآت االتصال السمعي البصري لمقتضيات القانون وكراسات الشروط و -

 .لهاوفي العقوبات المستوجبة ها المرتكبة من قبل

قتراح الهيئة وسعيا لتوفير كل الشروط الالزمة لضمان تطوير قطاع االتصال السمعي البصري نص المشروع أنه يمكن ل

المشاهدة تماع وآليات لدعم جودة اإلنتاج وبث المضامين السمعية البصرية الوطنية والعمل على تنظيم قياس نسب االس

 ي. معي البصرال السوص ترتيبية لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع االتصعالوة أنه قد أتاح للهيئة إمكانية اصدار نص

صلة لية، ومواة الحاوفي الختام، تضمن المشروع األحكام االنتقالية والختامية وهي تهم اإلجازات المسندة من قبل الهيئ

اتها إلى ومكتسب الهيئة الحاليةاعضائها أداء مهامهم إلى حين انتخاب األعضاء الجدد، مع التنصيص على إحالة ملفات 

ا ة وهياكلهي الهيئبما في ذلك التزاماتها تجاه أعوان وموظف التزاماتهاتخبة التي تحل محلها في خصوص كل الهيئة المن

لهيئات ة بين االمتعلق باألحكام المشترك. كما نصت األحكام الختامية على انطباق أحكام القانون األساسي المركزة

 فيما صمت عنه هذا القانون وإلغاء النصوص المخالفة له. ةمستقلالدستورية ال
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