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التوطئة

بقلم كمال العبيدي
مــا انفكــت جمعيــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيــة والدولــة املدنيــة ،منــذ تأسيســها فــي  ،2013تدعــو الــى
حمايــة مــا تحقــق مــن مكاســب فــي مجــال حريــة التعبيــرواالعــام فــي بالدنــا ،والتحــرك املشــترك مــع عــدد متزايــد
من منظمات املجتمع املدني اللقاء الضوء على نصوص قانونية  -مهدت السبيل النطالق عملية االنتقال
الديمقراطي في  - 2011والتأكيد على ضرورة تقييم تجربة تطبيقها تقيييما علميا ،مع التحذيرمن خطورة
هذه النصوص وتعويضها بنصوص أقل وضوحا أو التزاما بدستور  2014واملعاييرالدولية لحرية التعبير.
إن هذه الدراسة املقارنة بين مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري عدد  97لسنة ،2017
وبيــن املرســوم عــدد  116لســنة  2011املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبصــري وباحــداث أول هيئــة
ُ
تعديلية مستقلة في هذا املجال في املنطقة العربية ،ت َع ّد حلقة جديدة من سلسلة من الدراسات والندوات
التــي بحثــت فــي ســبل حوكمــة املؤسســات الســمعية والبصريــة العموميــة فــي الــدول الديمقراطيــة ،واالرتقــاء
باالطــارالقانونــي لالعــام ،وملكيــة وســائل االعــام الســمعية والبصريــة الخاصــة ،وحمايــة حريــة االعــام فــي
املنطقــة العربيــة ،وتعزيــزالتواصــل والتضامــن بيــن الصحفييــن فــي الــدول املغاربيــة...
منــذ اعــان الــوزارة املكلفــة بالعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق االنســان عــن
مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي والبصــري فــي أفريــل  ،2017لــم تدخــر جمعيــة يقظــة وعــدد مــن
املنظمــات املهنيــة والحقوقيــة التونســية والدوليــة أي جهــد للتحذيــر م ـرارا وتك ـرارا مــن خطــورة االس ـراع
بتعويــض املرســوم عــدد  116لســنة  2011بشــتات مــن مشــاريع القوانيــن املخالفــة فــي عــدد مــن فصولهــا
لجوهــرالدســتور واملعاييــرالدوليــة املتعلقــة باســتقاللية الهيئــات التعديليــة لالتصــال الســمعي والبصــري.
وكانــت آخــرالتحذي ـرات فــي رســالتين وجهــت الــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس
الحكومــة فــي  20جــوان و 18ديســمبر . 2017
ودعــت فــي هــذا الصــدد إلــى إعــداد مشــروع قانــون شــامل يتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبصــري
مطابــق للمعاييــرالدوليــة ،بتشــريك الخب ـراء ومنظمــات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة ،وذلــك فــي اطــارحــوار
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جــدي يعكــس الت ـزام الــوزارة ب ــدورها فــي « املســاهمة فــي تكريــس التحــاور املتواصــل بيــن الحكومــة واملجتمــع
ُ
املدنــي فــي إطــارإرســاء قواعــد الديمقراطيــة التشــاركية» ،مثلمــا نــص علــى ذلــك األمــرالحكومــي الــذي أحدثــت
بموجبــه الــوزارة فــي .2015
وتحتــوي الدراســة التــي تطــوع أســاتذة القانــون حفيظــة شــقيرورشــيدة النيفــرومصطفــى بــن لطيــف -
مشــكورين  -العدادهــا علــى مالحظــات ومقترحــات نابعــة مــن تجربــة البــاد ،خصوصــا خــال الســنوات
السبع املاضية ومن واقع املشهد السمعي والبصري مع اإلستئناس بتجارب عدد من الدول الديمقراطية.
وتهدف الى املساهمة في انارة سبيل كل من يؤمن بحق تونس في مشهد اعالمي متعدد ُومحصن ضد هيمنة
مراكــزالنفــوذ واللوبيــات السياســية واملاليــة ومانــع للتمــرد علــى قواعــد املهنــة الصحفيــة وأخالقياتهــا وعلــى
مبــادئ وشــروط التعديــل الديمقراطــي واملســتقل للقطــاع الســمعي والبصــري.
وتجــدراالشــارة الــى أن املرســوم عــدد  116لســنة  2011الــذي تعــرض ملحــاوالت متنوعــة ملنــع صــدوره
ثــم لتعطيــل تطبيقــه ملــدة  18شــهرا ،قــد وصفــه خبـراء مــن األمــم املتحــدة ومنظمــة اليونســكو ومؤسســات
ومنظمــات مهنيــة وحقوقيــة عربيــة ودوليــة بأنــه خطــوة هامــة علــى طريــق الديمقراطيــة فــي تونــس.
و يتضمــن مشــروع الــوزارة كمــا تبينــه هــذه الدراســة نقائــص عــدة أخطرهــا األحــكام املتعلقــة بمســألة
إستقاللية الهيئة الدستورية املنتظرة .وتتمحور النقائص بالخصوص حول كيفية اختيارأعضاء الهيئة
مــن جهــة مــن حيــث تنظيــم كيفيــة وجهــات الترشــيح والترشــح وجهــة التصويــت .مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن
تجنــب هيمنــة الســلط السياســية أو اللوبيــات املاليــة أو الفئويــة.
كمــا تتعلــق النقائــص الكبــرى بعالقــة الهيئــة املنتظــرة بالســلط العموميــة التشــريعية والتنفيذيــة ،التــي
تــم التطــرق اليهــا باســهاب خاصــة فــي ندوتيــن احتضنتهمــا فــي أفريــل  2017كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية
بتونــس وكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بسوســة.
ُ
فعلى مستوى عالقة الهيئة املقبلة بالسلطة التشريعية ،تطرح بجدية كبرى مخاوف حول استقاللية
الهيئــة ،وهــي مخــاوف أكــدت مشــروعيتها وجديتهــا بوضــوح الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع
القوانيــن ،فــي قراريهــا األخيريــن الصادريــن فــي أوت و نوفمبــر  2017املُتعلقيــن بعــدد مــن فصــول القانــون
املتعلــق باألحــكام املشــتركة للهيئــات الدســتورية.
أمــا علــى صعيــد العالقــة بالســلطة التنفيذيــة ،فيطــرح خصوصــا اشــكال إضعــاف الهيئــة و الحــد مــن
ُ
اختصاصاتهــا ،حيــث أقصيــت الهيئــة مــن ابــداء ال ـرأي فــي مشــاريع النصــوص الترتيبيــة املتعلقــة بالقطــاع
الســمعي والبصــري ،وهــي نصــوص تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة ممــا يعنــي اطــاق يــد هــذه الســلطة ومــا
يحملــه ذلــك مــن مخاطــر جديــة علــى املشهدالســمعي والبصــري وعلــى حريتــه و تعدديتــه واســتقالله.
ُ
مــن جهــة أخــرى ،تـ ّـم االبقــاء علــى اختصــاص الهيئــة فــي ابــداء ال ـرأي املطابــق فيمــا يتعلــق بتســمية

املســؤولين األول علــى مؤسســات اإلتصــال الســمعي البصــري العموميــة .ولكــن النــص ســكت عــن مســألة
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اإلعفــاء ،وهــو ســكوت مقصــود و مشــبوه و غيــرمبــرر باملــرة بعــد الجــدل الــذي أثارتــه إقالتــا رئيســين مديريــن
عامين ملؤسة التلفزة العمومية في نوفمبر  ، 2015ثم في جوان  2017بطريقة تثيرالكثيرمن اإلشكاليات
والشــكوك و حتــى الشــبهات حــول شــرعيتها ودوافعهــا الحقيقيــة .ألنهــا تمــت فــي تغييــب كلــي للهيئــة العليــا
املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبصــري ،ممــا يــدل علــى ارادة واضحــة لتهميشــها.
إن جمعيــة يقظــة مــا انفكــت تدعــوالــى االســتفادة مــن التجــارب املقارنــة فــي الــدول الديمقراطيــة لالرتقــاء
باالطــارالقانونــي لالعــام فــي تونــس وحمايــة مؤسســاتها وقوانينهــا مــن تطــاول مالكــي مؤسســات اعالميــة غيــر
عابئيــن بقواعــد املهنــة الصحفيــة وأخالقياتهــا ومنبهريــن بتجــارب رجــال أعمــال وصلــوا الــى ســدة الحكــم فــي
مختلف أنحاء العالم ،مثل رئيس الوزراء االيطالي األســبق ســلفيو برلســكوني نتيجة اســتعمال مؤسســاتهم
ّ
ألغ ـراض شــخصية وسياســية .وهــي تأمــل فــي أن يطلــع أصحــاب الق ـرار فــي الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية
ومختلــف االحـزاب ووســائل االعــام علــى هــذه الدراســة ويدفعــوا الــى بلــورة حــوارجــدي وشــامل تشــارك فيــه
كل األط ـراف املعنيــة حتــى يقــع ســد الثغ ـرات وتجــاوز النقائــص والحــد مــن املخاطــر التــي يحملهــا مشــروع
قانــون هيئــة االتصــال الســمعي والبصــري ،قبــل أن يشــرع مجلــس نــواب الشــعب فــي مناقشــته.

كمال العبيدي
رئيس جمعية يقظة
رئيس الهيئة الوطنية إلصالح
اإلعالم واإلتصال سابقا
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املقدمة

ُ
يقـدم هـذا التقريـر قـراءة نقديـة ملشـروع القانـون املتعلـق بهيئـة االتصـال السـمعي والبصـري الـذي اعدتـه وزارة
ُ
العالقـة مـع الهيئـات الدسـتورية واملجتمـع املدنـي وحقـوق االنسـان وأقـره مجلـس الـوزراء وأحالـه الـى مجلـس نـواب
الشـعب .ويتضمـن مقارنـة مـع املرسـوم عـدد  116لسـنة  2011املـؤرخ فـي  2نوفمبـر  2011املتعلـق بحريـة االتصـال
السـمعي والبصـري الـذي مثـل اول نـص قانونـي جـاء لتعديـل قطـاع االتصـال السـمعي والبصـري فـي تونـس .كمـا
يتضمن هذا التقريرعددا من التوصيات لتطويرمشروع القانون وضمان ُمطابقته ألحكام الدستور قبل ُمناقشته
ُ
واملصادقـة عليـه مـن قبـل مجلـس نـواب الشـعب.
ّ
ويمثـل املشـروع موضـوع هـذه الدراسـة النـص الثانـي الـذي تقدمـت بـه الـوزارة لتفعيـل أحـكام البـاب السـادس
ُ
ُ
ُ
مـن الدسـتور املتعلـق بالهيئـات الدسـتورية املسـتقلة بعـد أن كانـت اقترحـت مشـروعا يتعلـق باألحـكام املشـتركة
لتلـك الهيئـات سـواء كانـت هيئـات تعديليـة او مكلفـة بحقـوق اإلنسـان .وقـد اس ُـتحدثت بعـض هـذه الهيئـات قبـل
اعتماد دستور  2014ومنها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .وعند كتابة الدستور ،تكونت صلب املجلس الوطني
التأسي�سـي لجنـة خاصـة بهـذه الهيئـات وهـي لجنـة الهيئـات الدسـتورية(((.
وقـد قامـت هـذه االخيـرة بتحديـد عـدد الهيئـات التـي ُيمكـن احداثهـا اعتمـادا علـى مشـاريع الدسـاتير التـي قدمتهـا
بعض األحزاب والنقابات ُومنظمات املجتمع املدني وبالرجوع إلى التجارب املقارنة في جنوب افريقيا واملغرب واألردن

والشـيلى وبوليفيـا وماليزيـا وأملانيـا وبولونيـا واسـبانيا والبرتغـال وإزلنـدا والواليـات املتحـدة االمريكيـة وفرنسـا وتـم
التوصـل فـي نهايـة املطـاف إلـى إقـرار إحـداث خمـس هيئـات وهـي هيئـة االنتخابـات وهيئـة االتصـال السـمعي البصـري
ُ
وهيئة حقوق اإلنسان وهيئة التنمية املستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ُومكافحة
الفسـاد.

وبعد اصدارالدستور في  2014وتطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من فصله  ،125تبين من الضروري اصدارقوانين
خاصـة بـكل هيئـة لتنظيمهـا ولضبـط مهامهـا والتسـريع بإحداثهـا حتـى تضمـن الحقـوق التـي ستتأسـس مـن أجلهـا .وقـد
تولـت الـوزارة اعـداد مشـروع أول يتعلـق باألحـكام املشـتركة للهيئـات الدسـتورية املسـتقلة تبنتـه الحكومـة وصـوت
عليـه البرملـان .غيـر أن هـذا املشـروع ،الـذي اسـتند إلـى الفصـل  125مـن الدسـتور كان محـل طعـن فـي دسـتوريته وال
يـزال غيـرنافـذ نظـرا إللغـاء الهيئـة الوقتيـة ملراقبـة دسـتورية القوانيـن للبعـض مـن فصولـه وخاصـة الفصـل  33الـذي
1
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املجلس الوطني التأسي�سي .لجنة الهيئات الدستورية .تقريرصادرفي  26سبتمبر 2012
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ُ
يخـول  -فـي صيغتـه األولـي املصـادق عليهـا بتاريـخ  05جويليـة  - 2017ملجلـس نـواب الشـعب مهمـة سـحب الثقـة مـن
ُ
مجلـس الهيئـة الدسـتورية املسـتقلة أو عضـو أوأكثـربقـرارمـن ثلثـي أعضائـه فـي أجـل أقصـاه  15يومـا مـن تقديـم طلـب
ُمعلـل مـن ثلـث أعضـاء مجلـس نـواب الشـعب(((.
وقـد اعتبـرت الهيئـة الوقتيـة ملُراقبـة دسـتورية مشـا يع القوانيـن أنـه «خالفـا ملـا دفعـت بـه الحكومـة ،ف ّ
ـإن سـحب
ر
الثقة التي اقتضاها الفصل  33من املشروع يتنافى ومبدأ استقاللية الهيئات الدستورية طاملا أنه ال ُيحقق التناسب
ُ
املطلوب بين مبدأي املساءلة واالستقاللية كما يتنافى ُومقتضيات ُمساءلة هذه الهيئات املنصوص عليها بالدستور
ممـا يتجـه معـه التصريـح بعـدم دسـتورية الفصـل  33مـن املشـروع ومـا تبعـه مـن تنصيـص عليـه بالفصليـن  11و 24
مـن نفـس املشـروع»((( .وقـد تأكـد هـذا املوقـف مـن طـرف الهيئـة فـي قرارهـا عـدد  08الصـادرفـي  23نوفمبـر .2017
امـا فـي مجـال اإلتصـال السـمعي والبصـري فقـد عمـدت الـوزارة الـى خيـار يتناقـض مـع التوجهـات املالحظـة دوليـا
والسـاعية الـى تبسـيط املنظومـات القانونيـة و تدعيـم نجاعتهـا وفاعليتهـا مـن خلال السـعي الـى الحـد مـن تشـتت
القوانين والتراتيب وتوحيدها .فقد اختارت الوزارة في مرحلة أولى اعداد مشروع في صيغة موحدة وشاملة نسبيا ثم
تراجعـت عـن هـذا التم�شـي وعمـدت الـى تقسـيم الصيغـة األصليـة الـى مشـروعين منفصليـن .وقـد تولـت الـوزارة اعـداد
املشـروع املتعلـق بهيئـة اإلتصـال السـمعي والبصـري موضـوع االهتمـام فـي هـذه الوثيقـة .هـذا املشـروع جـاء ُليكـرس
بالخصـوص مقتضيـات الفصـل  127مـن الدسـتور الـذي نـص علـى إحـداث هيئـة دسـتورية ُمسـتقلة مكلفـة بتعديـل
ُ
ُ
القطـاع االتصـال السـمعي والبصـري والتـي مـن املفـروض ان تعـوض الهيئـة الحاليـة التـي أسسـت فـي  3مـاي ،2013
وهي أول هيئة تعديلية رأت النور في تونس ُبمقت�ضى املرسوم عدد  116لسنة  2011لضمان حرية االتصال السمعي
ُ
البصري وتعدديته والتي تعتبرمكسبا من مكاسب االنتقال الديمقراطي وهدفا من اجل تحقيق الديمقراطية ودولة
القانـون .وقـد جـاءت فكـرة التعديـل لضمـان حريـة االتصـال السـمعي البصـري وتعدديـة وسـائلها فـي كنـف احتـرام
قواعد وأخالقيات املهنة ولتدعيم دور وسائل اإلعالم في نشرثقافة حقوق اإلنسان واملساواة والتسامح على أساس
حـق االختلاف.
ُ
ُ
ورغم بعض اإليجابيات التي يتضمنها ،فان الدراسة التحليلية املرفقة ،تبين أن هذا املشروع يشكو من نقائص
عديـدة ُمتمثلـة فـي غيـاب التعريفـات الضروريـة لتفعيـل أحكامـه إضافـة الـى هشاشـة اسـتقاللية الهيئـة الناتجـة عـن
ُ ّ ُ
ُ
طريقة اختيارأعضائها من قبل مجلس نواب الشـعب وتقليص اختصاصاتها واملراقبة املشـطة املسـلطة عليها .كما
ُ
أنـه مـن الالفـت لالنتبـاه أن هـذا املشـروع ظهـر بمعـزل عـن القانـون املنظـم لحريـة االتصـال السـمعي والبصـري ولـم
يتناول مسائل هامة ُمرتبطة بالقطاع ،السيما االشهاروسبراآلراء إضافة الى كونه ُي ُّ
عد تراجعا عن املكاسب التي جاء
بهـا املرسـوم عـدد  116لسـنة .2011
1

2

ُ
صـادق مجلـس نـواب الشـعب بتاريـخ  26أكتوبـر  2017مـن جديـد علـى مشـروع القانـون األسا�سـي عـدد  30/2016املتعلـق باألحـكام املشـتركة بيـن
ُ
ُ
الهيئـات الدسـتورية املسـتقلة بعـد أن كانـت الهيئـة الوقتيـة ملراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن قبلـت الطعـن فـي دسـتوريته وأصـدرت قرارهـا عـدد
 2017 / 04بتاريـخ  8أوت  2017القا�ضـي بعـدم دسـتورية الفصـل  33مـن املشـروع ومـا تبعـه مـن تنصيـص عليـه بالفصليـن  11و 24مـن نفـس
املشـروع .أنظـر الرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية عـدد  65بتاريـخ  8اوت  .2017ص2579-2585
نفس املرجع املذكور اعاله.
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ُ
لـذا ،ولكـي تضطلـع الهيئـة الجديـدة املزمـع انشـاؤها باملهـام التـي س ُـتكلف بهـا علـى أحسـن وجـه ،وجـب االنتبـاه الـى
تلـك النقائـص والهنـات التـي يتسـم بهـا مشـروع القانـون والعمـل علـى تفاديهـا .وفـي هـذا السـياق نـرى مـن الضـروري
تقديـم التوصيـات التاليـة:
•التخلـي عـن تقسـيم النصـوص القانونيـة وتشـتيتها واعـداد مشـروع قانـون موحـد وشـامل ملختلـف جوانـب
النظـام القانونـي لقطـاع اإلتصـال السـمعي والبصـري بمـا فيـه الهيئـة التعديليـة.
ُ
•وضع أهم التعريفات التي ستساعد على تأويل النص وضمان تطبيقه في أحسن الظروف.
ُ
•تدعيم استقاللية الهيئة لضمان مبدأ التناسب بين االستقاللية واملساءلة.
•ايلاء مسـألة اإلسـتقاللية وعالقتهـا بالرقابـة واملسـاءلة وتحديـد مفهومهـا وأدواتهـا وضوابطهـا مـا تسـتحق مـن
القواعـد الدقيقـة والواضحـة بمـا يرفـع اللبـس ويدعـم املكاسـب ويحـد مـن عوامـل الهشاشـة والضغـط.
•إقرارعدم قابلية العزل ( )Inamovibilitéمن قبل السلطة السياسية باعتبارها من أهم ضمانات االستقاللية
بالنسبة الى األعضاء.
•تمكين الهيئة من مهام تقريرية واستشارية فعلية في تعديل قطاع االتصال السمعي البصري.
ُ
•تمكيـن الهيئـة مـن صالحيـات عقابيـة فعليـة وذلـك بـإدراج ُمحتـوى البـاب الثالـث مـن املرسـوم  116املتعلـق
بالعقوبـات.

•دعم الدور الرقابي للهيئة إزاء منشـآت االتصال السـمعي والبصري خالل الفترات االنتخابية واالسـتفتاءات
وخاصة في ما يتعلق بمنع اإلشهارالسيا�سي.
•ضمان الشفافية في اعمال الهيئة.
•ارساء رقابة بعدية على اعمال الهيئة.
•بلـورة بـاب خـاص باإلعلام العمومـي واسـتقالليته وقيمـه كمرفـق عـام ويسـاهم فـي اإلرتقـاء بتنظيمـه وسـيره
وديمقراطية آليات وأساليب حوكمته بما من شأنه أن يثري ويبلور ما ورد في املرسوم عدد  116لسنة 2011
فـي هـذا املجـال
•سن قانون خاص باإلشهار.
•سن قانون ينظم عملية سبراآلراء.
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الدراسة التحليلية

انطلق التشاورإلعداد هذه الدراسة بعد أن دعت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية
والدولـة املدنيـة ،فـي رسـالة بتاريـخ  17ديسـمبر  ،2016األسـاتذة حفيظـة شـقير ورشـيدة
النيفرومحمد صالح بن عي�سى ومصطفى بن لطيف لتقييم تجربة تطبيق املرسوم عدد
 116املـؤرخ فـي  2نوفمبـر  ،2011املتعلـق بحريـة االتصـال السـمعي والبصـري وإحـداث
الهيئـة العليـا املسـتقلة لالتصـال السـمعي والبصـري ،وذلـك قبـل ان يشـرع مجلـس نـواب
الشـعب فـي مناقشـة مشـروع جديـد لتعويـض هـذا املرسـوم ،الـذي تكاثـر جنـوح السـلطة
التنفيذيـة إلـى انتهاكـه منـذ .2015
وبينـت جمعيـة يقظـة ان نتائـج الدراسـة وتوصياتهـا مـن شـأنها أن تسـاعد علـى «وضـع
استراتيجية لكسب تأييد أصحاب القرار ،وخاصة مجلس نواب الشعب ،وتعزيزاملكاسب
التي جاء بها هذا املرسـوم وتالفي النقائص التي تجلت عند تطبيقه».
ولعـل مـن بيـن أهـم األسـباب التـي حالـت دون إتمـام الدراسـة فـي منتصـف سـنة 2017
صعوبـة الحصـول علـى معلومـات دقيقـة مـن الـوزارة املكلفـة بالعالقـة مـع الهيئـات
الدسـتورية واملجتمـع املدنـي وحقـوق اإلنسـان حـول مشـروع هيئـة االتصـال السـمعي
والبصـري ،رغـم وجـود القانـون األسا�سـي عـدد  22لسـنة  2016املتعلـق بالنفـاذ إلـى
املعلومـة ،الـذي يعتبراألقـرب إلـى املعاييـر الدوليـة فـي هـذا املجـال فـي املنطقـة العربيـة.
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

االتصال السمعي والبصري 2017
مشروع قانون هيئة
ُ
 ( 97من إعداد الوزارة ال ـكلفة بالعالقات مع الهيئاتالدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان)
ُ
ويتكون من  59فصال خصصت لصالحيات الهيئة
وتنظيمها وتسييرها.

الباب األول  :أحكام عامة

«الهيئة».

المقترحات
ُ

من األفضل إصدارقانون ُموحد يتعلق بتنظيم
حرية االتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة
االتصال السمعي والبصري وهو املعمول به في
عديد الدول الديمقراطية التي تعتمد هيئات
تعديلية

المالحظات

ُ
تفكيك القانون املتعلق باالتصال السمعي والبصري إلى
قانونين
األول يتعلق بالهيئة التعديلية وتضمنه مشروع قانون
هيئة االتصال السمعي والبصري عدد 97 - 2017
والثاني يتعلق باإلعالم السمعي البصري ولم ُينجزإلى
حد اعداد هذه الدراسة.

النص القانوني الساري المفعول

مقترح تعريف التعديل :يتمثل التعديل في
ممارسة صالحيات إسناد التراخيص والقيام
بالرقابة وتسليط العقوبات عند االقتضاء على
منشآت االتصال السمعي والبصري وكذلك

عدم اعتماد مشروع القانون املتعلق باألحكام
املشتركة بين الهيئات الدستورية املصادق عليه
من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ  5جويلية
 2017في انتظاررفع اإلشكال الدستوري

من املهم اإلبقاء على عبارة مستقلة في تسمية
الهيئة
كما أن االستقاللية بحاجة إلى تدعيم حتى ال
تفقد مضمونها بمقت�ضى القانون.خاصة وأن
فقه قضاء الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية
مشاريع القوانين يؤكد على استقاللية
الهيئات الدستورية بصفة عامة ويشترط
تحقيق التناسب املطلوب بين مبدأي املسائلة
واالستقاللية.

ُ
املرسوم  116 - 2011املتعلق بحرية االتصال السمعي
والبصري وبإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي
والبصري ويتكون من  51فصال وخصص الباب األول
منها لألحكام العامة املتعلقة بحرية االتصال السمعي
والبصري والباب الثاني للهيئة العليا لالتصال السمعي
والبصري والباب الثالث للنزاعات والعقوبات والباب
الرابع لألحكام الخاصة باالنتخابات.

ال �شيء

ُ
ُ
هذه الهيئة خاضعة للقانون املتعلق باألحكام املشتركة
بين الهيئات الدستورية واملشروع الخاص بها.
مشروع القانون املتعلق باألحكام املشتركة بين الهيئات
الدستورية املصادق عليه من طرف مجلس نواب
الشعب بتاريخ  5جويلية  2017لم يصدربعد نظرا
إلقرارالهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانين بعدم
دستوريته خاصة فيما يتعلق بالفصول  11و  24و 33
بمقت�ضى القرارعدد  04للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية
القوانين الصادرفي  8أوت  2017والقرارعدد  08الصادر
في  23نوفمبر .2017
غياب التعاريف األساسية في هذا املشروع

الفصل ّ
األول
الفصل 6
ّ
مستقلة ُتحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية هذا الفصل مطابق للفصل السادس من املرسوم
هيئة االتصال السمعي البصري هيئة دستورية
ّ
 116غيرأنه تم تغييرتسمية الهيئة بحذف عبارة
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري ،واالستقالل املالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة
عليا ومستقلة.
مقرها تونس العاصمة ُويشارإليها صلب هذا القانون ب ـ ـ العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري.

الفصل 2
ينطبق على الهيئة التشريع املتعلق بضبط األحكام
املشتركة بين الهيئات الدستورية املستقلة وأحكام
هذا القانون األسا�سي.

الفصل 2

تضمن الفصل عديد التعاريف
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 3

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 1

الفصل 6

تكلف بالسهرعلى ضمان حرية االتصال السمعي
والبصري وتعدديته ،وفقا للمقتضيات املنصوص عليها
بهذا املرسوم.

المالحظات

 التنصيص على تمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجاللم ينص املرسوم  116صراحة على تمتع الهيئة بالسلطة اختصاصها مطابقا ملا ورد في الفصل  127من الدستور
 لم يتم التعرض ملحتوى السلطة الترتيبية في هذاالترتيبية
الفصل و سوف يتولى الفصل  6من املشروع تدقيق ذلك
(انظراملالحظات حول الفصل )6

تحدد هذه الفقرة مهام الهيئة التعديلية لكن خالفا
للفصل السادس من املرسوم  116جاء هذا الفصل
مفصال ملهام الهيئة التي تقوم على تعديل القطاع
وتطويره

يضبط هذا القانون األسا�سي صالحيات الهيئة وتركيبتها يضمن هذا املرسوم حرية االتصال السمعي والبصري يقتصراملشروع على تنظيم هيئة االتصال السمعي
والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها .وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية مستقلة لالتصال والبصري خالفا للمرسوم  116الذي ينظم أيضا حرية
السمعي والبصري.
االتصال السمعي و البصري.

الباب الثاني  :مهام الهيئة

الفصل 4

تتولى الهيئة تعديل قطاع االتصال السمعي البصري،
وتطويره ،وتسهرعلى ضمان حرية التعبيرواإلعالم وعلى
ضمان اعالم تعددي ونزيه.

الفصل 4

تتمع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها

الفصل 4

و تستشاروجوبا في مشاريع القوانين التشريعية املتعلقة
بهذا املجال.

المقترحات
ُ

السعي نحو تحقيق التوازن بين حرية التعبير
واإلبداع ومقتضيات املنافسة عن طريق
التشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع.
ن
ى
يكو
أن
على
أخر
مرة
التأكيد
 ال بد منالقانون شامال

تحديد مفهوم املصلحة العامة ضمن التعاريف.

من الضروري تعميم االستشارة الوجوبية لبقية
تم حصراالستشارة الوجوبية في مشاريع النصوص
الفصل 19
تتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  :التشريعية و استبعاد مشاريع النصوص الترتيبية خالفا النصوص الترتيبية التطبيقية واملستقلة وإن
لم ينص علی ذلك الدستور.
ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول ملا اقره املرسوم .116
مشاريع القوانين أو مشاريع املراسيم أو مشاريع األوامر و في ذلك خطورة من أن تنفرد السلطة التنفيذية بإعداد
ذات الصبغة الترتيبية املتعلقة بقطاع االتصال السمعي هذه النصوص و تخرق حرية االتصال السمعي والبصري
أو تضيق من مجال التعديل.
و البصري.

ربط املشروع بين االستقاللية و خدمة املصلحة العامة
الفصل 6
الفصل 4
تمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقاللية وحياد في إطار تمارس الهيئة مهامها باستقاللية تامة دون تدخل من َأية و هذا ما يدعو لتحديد ما هو املقصود باملصلحة العامة
التي هي مفهوم قابل للتطور و يجب أن يتم تحديده
خدمة املصلحة العامة دون تدخل في قراراتها أو أنشطتها جهة كانت من شأنه التأثيرفي أعضائها أو نشاطاتها.
بطرق ديمقراطية و تكون الدولة التي من مشموالتها
من ّأية جهة كانت.
تحديد هذا املصطلح في خدمة الصالح العام.
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المالحظات

النص القانوني الساري المفعول

المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 5

الفصل 5

لم ينص املشروع على احترام املعاهدات واملواثيق
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة،
كما أنه لم يحدد الضوابط التي يجب أن تقوم عليها
حرية االتصال السمعي والبصري وهي:
احترام كرامة اإلنسان والحياة الخاصة،ـ احترام حرية املعتقد،
ـ حماية الطفولة،
ـ حماية األمن الوطني والنظام العام،
ـ حماية الصحة العامة،
ـ تشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتصالي الوطني
لم ينص املشروع على ضمان حق املواطن في اإلعالم
والحرية و املساواة في النفاذ لإلعالم السمعي والبصري
لم ينص أيضا على ضمان الحق في النفاذ إلى املعلومة
طبقا للفصل  32من الدستور.

ـ تمارس الحقوق والحريات املنصوص عليها بالفصلين 3
و  4من هذا املرسوم على أساس املبادئ التالية :
ـ احترام املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان والحريات العامة،
ـ حرية التعبير،
ـ املساواة،
ـ التعددية في التعبيرعن األفكارو اآل اء،
ر
ـ املوضوعية و الشفافية،
وتخضع ممارسة هذه املبادئ لضوابط تتعلق باحترام
حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،ومنها بالخصوص :
ـ احترام كرامة اإلنسان والحياة الخاصة،
ـ احترام حرية املعتقد،
ـ حماية الطفولة،
ـ حماية األمن الوطني والنظام العام،
ـ حماية الصحة العامة،
ـ تشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتصالي الوطني.

تعمل الهيئة على تنظيم وتعديل قطاع االتصال
السمعي البصري وفقا للمبادئ التالية :
• احترام قيم النظام الجمهوري الديمقراطي وسيادة
القانون.
• دعم و حماية حرية التعبيرواإلعالم،
• العمل على إرساء مشهد إعالمي سمعي بصري تعددي
ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة وثقافة
االختالف واحترام حقوق اإلنسان ونبذ كل أشكال
العنف التمييزو الكراهية والتطرف،
• ضما ن استقاللية املؤسسات اإلعالمية العمومية من
كل تدخل يشكل مسا سا بحرية االعالم،
• ضمان حياد املادة اإلعالمية املقدمة من املؤسسات
اإلعالمية وعدم اإلضرارباألمن العام أو الدفاع الوطني،
• دعم التوزيع املتوازن للخدمات االتصالية السمعية
والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا و جهويا
و محليا،
• ضمان التعددية والتنوع في الفكروالرأي،
• تجنب التركيزفي ملكية مؤسسات االتصال السمعي
والبصري.
• تعزيزالقدرة التنافسية بين مؤسسات االتصال
السمعي والبصري.
ّ
وبث مادة إعالمية ّ
ترسخ
• العمل على تنمية إنتاج
الثقافة الوطنية والفنون واإلبداع،
ّ
• تشجيع اإلعالم الجهو ّي
واملتخصص والجمعياتي،
• دعم مواكبة التطور التكنولوجي في مجال االتصال
السمعي والبصري.
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المقترحات
ُ

 من الضروري تحديد الضوابط التي يجب أنتقوم عليها حرية االتصال السمعي والبصري مع
التأكيد على احترام الفصل  49الذي يقت�ضي
عدم النيل من جوهرالحق واحترام التناسب
و الضرورة و الديمقراطية .وقد تم تحديد هذه
الضوابط في الفصل  5من املرسوم .116
كما أنه من الضروري التنصيص على ضمانحق املواطن في اإلعالم وضمان الحرية و
املساواة في النفاذ لإلعالم السمعي والبصري
وعلى ضمان الحق في النفاذ إلى املعلومة طبقا
للفصل  32من الدستور.
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الباب الثالث :صالحيات الهيئة

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 16

بند  13ـ العمل على سن املعاييرذات الطابع القانوني أو
التقني لقياس عدد املتابعين لبرامج منشآت االتصال
السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،
بند  - 12وضع القواعد السلوكية املتعلقة باإلشهار
ّ
ّ
مؤسسات االتصال
د
تقي
اقبة
واملتعلقة بكيفية مر
السمعي والبصري بها

بند  7ـ ضبط كراسات الشروط واتفاقيات اإلجازة
الخاصة بمنشآت االتصال السمعي والبصري وإبرامها
ومراقبة احترامها ؛

القسم األول  :الصالحيات الترتيبية للهيئة

الفصل 6

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها ولها
في ذلك:
ّ
ّ
ترتيبية لتنظيم وتطويرقطاع االتصال
إصدارقرارات
ّ
السمعي البصري
ّ
ترتيبية تهدف إلى تعديل وتنظيم املشهد
إصدارقرارات
اإلعالمي السمعي البصري وااللكتروني وذلك خالل فترة
االنتخابات واالستفتاء،
وضع كراسات الشروط واتفاقيات اإلجازات املتعلقة
بمؤسسات االتصال السمعي البصري،
وضع كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات االتصال
ّ
ي
الخاصة بهذه
امج
ر
الب
وعقود
العمومية
البصر
السمعي
املؤسسات،
ضبط معلوم إسناد اإلجازات املتعلقة باستغالل
مؤسسات االتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع
املؤسسة املكلفة بإسناد الترددات.
ّ
ّ
وات ّ
ضبط معاييراحترام ّ
فاقيات
كراسات الشروط
اإلجازات وعقود البرامج للمبادئ العامة الواردة بالفصل
،5
ّ
ّ
ّ
املحددة لقيس نسب متابعة
ة
املوضوعي
املعايير
سن
ّ
برامج ّ
االتصال ّ
السمعي والبصري،
مؤسسات
ضبط وتحديد إجراءات توزيع ّ
ّ
اإلشهارية على
املادة
ّ
مؤسسات االتصال السمعي والبصري،
وضع القواعد السلوكية املتعلقة باإلشهارواملتعلقة
تقيد ّ
بكيفية مراقبة ّ
مؤسسات االتصال السمعي
والبصري بها

المالحظات

ينص املشروع على وضع كراسات الشروط و ال ينص
على إقرارها و هذا من شأنه أن ينجرعنه فصل بين جهة
ُ
الوضع و جهة اإلقرارأو على األقل لبس حول السلطة
الترتيبية للهيئة في هذا املجال
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المقترحات
ُ

 تحديد القطاع املعني بالبند الثالث منالفصل  6و هو القطاع الخاص
 التنصيص على أن الهيئة هي التي تتولى إقراركراسات الشروط و عدم االكتفاء بالوضع ألن
الوضع ال يفيد اإلقرار

 -من الضروري وضع قانون خاص باإلشهار
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

النص القانوني الساري المفعول

القسم الثاني :الصالحيات التقريرية والتعديلية للهيئة

المالحظات

هذا الفصل متناغم مع الفصل  65من القانون
االنتخابي و لكنه ال يأخذ بعين االعتباراالستثناءات التي
نص عليها املرسوم  116و خاصة منها املتعلقة باحترام
حقوق الغيرو كرامته.

أسند املشروع سلطة تقديرية مطلقة للهيئة في تنظيم
الفصل 17
الفصل 7
ّ
عملية إسناد اإلجا ات و لم يحدد ضرورة ربطها
ز
الوكالة
قبل
من
كهربائية
اديو
ر
ال
الترددات
تخصيص
يتم
تختص الهيئة باملهام التالية:
إعالن طلب إسناد إجازات إحداث واستغالل ّ
بإجراءات شفافة و ضامنة للمساواة بين كل املترشحين
مؤسسات الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات
ّ
ل
ي
و هي من النقائص التي جعلت عملية التعديل في ظل
املستقلة
العليا
الهيئة
مع
بالتنسيق
كهربائية
اديو
ر
ال
فيها
والبت
املطالب
وقبو
،
البصر
االتصال السمعي
ّ
املكلفة بإسناد ّ
بعد التنسيق مع ّ
املرسوم  116متعثرة وخاضعة لعديد التجاذبات.
الترددات على لالتصال السمعي والبصري.
املؤسسة
 لم يحدد املشروع الهيئات و املؤسسات املعنية خالفاعلى
لالستغالل
القابلة
للترددات
الوطني
ضوء املخطط
ملا ورد في املرسوم  116الذي خصص الوكالة الوطنية
الفصل 18
التراب التون�سي.
للترددات الراديو كهربائية و هذا من شأنه ان يؤدي الى
تخضع اإلجازات املتعلقة باستغالل منشآت اتصال
قبول طلبات إحداث واستغالل مؤسسات االتصال
ّ
والبت فيها بعد التنسيق مع ّ
السمعي البصري
تنازع االختصاصات وارباك العملية التعديلية.
املؤسسة سمعي وبصري ملعلوم يضبط بقرارمن الهيئة العليا
ّ
املكلفة بإسناد ّ
 ينص املشروع على التنسيق وهي عبارة غيردقيقة.املستقلة لالتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع
الترددات.
ّ
لم يتم ادراج مضمون الباب الثالث من املرسوم 116
الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني لإلرسال
إصدارالقرارات التعديلية املتعلقة بـمراقبة احترام
ّ
ّ
الذي ينص على مختلف العقوبات واإلجراءات الواجب
اإلذاعي والتلفزي.
كراسات الشروط واتفاقيات اإلجازات املتعلقة
إتباعها بما فيها ضمان حقوق الدفاع وفي ذلك تشتيت
بمؤسسات االتصال السمعي البصري وعقود البرامج
ّ
للنصوص القانونية من شأنه أن يحدث إرباكا عند
الخاصة بها،
الصادرة عن ّ
مؤسسات اإلعالم ّ
رصد اإلخالالت ّ
تطبيق القانون على املخالفين .عالوة على أنه ليس هناك
السمعي
ّ
ّ
ّ
ي
مبرر لالبقاء على العقوبات التي هي تسلط من طرف
والتحقيق فيهما،
بشأنها
كايات
الش
ي
وتلق
البصر
ّ
ّ
ّ
الهيئة في قانون آخروهو املرسوم  116الذي هو مرشح
مؤسسات اإلعالم
عن
ادرة
الص
املخالفات
في
البت
ّ
ّ
للزوال بعد اصدارقانون منظم لقطاع االتصال السمعي
السمعي البصري واتخاذ العقوبات املناسبة.
والبصري.

القسم الثالث  :صالحيات الهيئة في الفترة االنتخابية واالستفتاء

الفصل8

الفصل 43

ي
تضمن الھیئة الحق في النفاذ إلى وسائل االتصال
والبصر
ـ تسهرالهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
السمعي البصري خالل مرحلة ما قبل الحملة االنتخابیة على ضمان تعددية اإلعالم وتنوعه خالل الحملة
أو ما قبل حملة االستفتاء لكل املجموعات السیاسیة
االنتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية واإلدارية
على أساس التعددية.
التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل اإلعالم على
كما تضمن الهيئة تعددية اإلعالم وتنوعه خالل الحملة أساس اإلنصاف بين جميع املترشحين أو القائمات
االنتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ املترشحة .وال يمكن الحد من حرية التعبيرإال في حاالت
إلى وسائل االتصال السمعي البصري
استثنائية قصوى وعلى أساس معاييردقيقة تتعلق
جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018

المقترحات
ُ

من الضروري تنصيص القانون على وجوب
ضبط املعاييربصفة مسبقة من قبل مجلس
الهيئة و ضرورة إضفاء الشفافية على كامل
مسارإسناد اإلجازات
 تعويض املشاركة بالتنسيق و تحديد الجهةاملختصة.
 من الضروري إدراج محتوى الباب الثالث مناملرسوم  116املتعلق بالعقوبات.

ربط مبدأ النفاذ باحترام حقوق الغيروكرامته.
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

ّ
على أساس اإلنصاف بین جمیع املترشحین أو القائمات
املترشحة أو األحزاب.

النص القانوني الساري المفعول

باحترام حقوق الغيروكرامته أو باألمن الوطني أو بالنظام
العام أو بالصحة.
وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج
البرامج والتقاريروالفقرات املتعلقة بالحمالت االنتخابية
وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت اإلعالم واالتصال
بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها.

المالحظات

المقترحات
ُ

 من الضروري إسناد صالحيات كاملة للهيئة فيهذا املجال.
 من الضروري تنقيح القانون االنتخابي في هذااالتجاه.

تم حذف هذا الفصل الذي هو ُمتناغم مع الفصل 66
من القانون االنتخابي.

الفصل 45

ّ
يرخص للمترشحين في استعمال وسائل اإلعالم الوطنية
دون سواها لحمالتهم االنتخابية .وتسهرالهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي و البصري على تنظيم
استعمال وسائل اإلعالم على أساس املبادئ املشارإليها
بالفصل األول من هذا املرسوم .وتتخذ لهذا الغرض
التدابيرالالزمة.

الفصل 42

 هذا الفصل متناغم مع الفصل  67من القانونالفصل 44
الفصل 9
ي االنتخابي.
املستقلة
تضبط الھیئة بالتشاور مع الھیئة العلیا
والبصر
السمعي
لالتصال
املستقلة
العليا
الهيئة
تحدد
لالنتخابات القواعد والشروط العامة التي ّ
 عبارة التشاور في البند األول من هذا الفصل هي عبارةيتعین
قواعد الحملة االنتخابية بوسائل االتصال السمعي
ي
فضفاضة و ال تسمح للهيئة بممارسة صالحياتها كما
بھا
التقید
البصرية
السمعية
على وسائل اإلعالم
الزمنية
املدة
تحديد
وبالخصوص
اءاتها
ر
وإج
والبصر
ينبغي بل تجعل منها على أق�صى تقديرطرف استشاري
خالل الحملة االنتخابیة .
للحصص و البرامج املخصصة ملختلف املترشحين
ُوت ّ
بينما هي طرف أسا�سي في ما يتعلق بتنظيم التغطية
لالنتخابات
حدد الھیئة مع الھیئة العلیا املستقلة
السمعية
اإلعالم
وسائل
بمختلف
وتوقيتها
وتوزيعها
اإلعالمية للحملة االنتخابية.
بقرارمشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل
البصرية بالتشاور مع مختلف األطراف املعنية على
تحديد املسؤوليات بالنسبة التخاذ القراراملشترك و
اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتھا
والشفافية.
واإلنصاف
التعددية
مبادئ
ام
ر
احت
أساس
أيضا التوقيت ،ذلك أن تجربة انتخابات  2014بينت
والشروط املتعلقة بإنتاج البرامج والتقاريروالفقرات
عديد الصعوبات عند التطبيق.
املتعلقة بالحمالت االنتخابية.

ال �شيء

ال�شيء

ُ
تم حذف هذا الفصل املتعلق بمنع االشهارالسيا�سي
من الضروري التنصيص علي منع االشهار
و قد نص القانون االنتخابي على هذا املنع و لكن دون
السيا�سي و على العقوبة خاصة وأن القانون
إدراج العقوبة ألن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
تمارس والية على املترشحين و ليس على منشآت االتصال االنتخابي لم يتضمن ذلك.
السمعي و البصري.

ّ
يحجرعلى كافة منشآت اإلعالم السمعي والبصري
بث برامج أو إعالنات أو ومضات إشهارية لفائدة حزب
سيا�سي أو قائمات مترشحين  ،بمقابل أو مجانا .وتعاقب
كل مخالفة لهذا التحجيربخطية مالية يكون مقدارها
ُ
ُمساويا للمبلغ املتحصل عليه مقابل البث على أن ال تقل
ُ
في كل الحاالت عن عشرة آالف دينار ،وتضاعف الخطية
في صورة العود.
جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

ال�شيء

الفصل 10

تراقب الھیئة مدى التزام املترشحین أو القائمات
املترشحة أو األحزاب بأحكام تحجیرالدعاية االنتخابیة
أثناء الحملة في وسائل االتصال السمعي البصري
ّ
األجنبیة والتي تبث في اتجاه الجمھور التون�سي.

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 46

تتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري،
بجميع الوسائل املالئمة  ،مراقبة احترام املترشحين
ومنشآت اإلعالم واالتصال السمعي والبصري ألحكام
هذا الباب وتتلقى الطعون املتعلقة بها.
وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات
الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحاالت قبل نهاية
مدة الحملة االنتخابية.

الفصل 42

المالحظات

تم حذف هذا الفصل الذي ُيسند للهيئة صالحيات
التخاذ اإلجراءات و تسليط العقوبات الكفيلة بوضع
حد بصفة فورية و في كل الحاالت قبل نهاية الحملة
االنتخابية.

يرخص للمترشحين في استعمال وسائل اإلعالم الوطنية
تم التنصيص على هذا املبدأ في املرسوم (الفصل ) 42
دون سواها لحمالتهم االنتخابية و تسهرالهيئة العليا
وأيضا في القانون االنتخابي (الفصل .)73
املستقلة لالتصال السمعي و البصري على تنظيم
ُ
استعمال وسائل اإلعالم على أساس املبادئ املشارإليها
بالفصل األول من هذا املرسوم وتتخذ لهذا الغرض
التدابيرالالزمة

القسم الرابع :الصالحيات االستشارية للهيئة

الفصل 11

الفصل 19

المقترحات
ُ

من الضروري اعادة ادراج هذا الفصل في
املشروع و تحديد اإلجراءات و العقوبات املالئمة
.

ضرورة تفعيل دور الهيئة في هذا املجال
بإعطائها صالحيات إلبرام اتفاقيات مع هيئات
تعديلية أجنبية للتصدى ملثل هذه التجاوزات.

ُ
من الضروري
ي
:
والبصر
السمعي
لالتصال
املستقلة
العليا
الهيئة
تتولى
بمجال
املتصلة
القوانين
مشاريع
في
وجوبا
الهيئة
تستشار
ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مجال الصالحيات االستشارية تقلص بحذف االستشارة التوسع في مجال الصالحيات االستشارية بتبني
اختصاصها.
ُ
حول النصوص الترتيبية بالنسبة للمراسيم واألوامر.
مضمون الفصل  19من املرسوم .116
األوامر
مشاريع
أو
اسيم
ر
امل
مشاريع
أو
القوانين
مشاريع
الترتيبية
النصوص
كما يمكن أن تستشارفي مشاريع
ُ
ذات الصبغة الترتيبية املتعلقة بقطاع االتصال السمعي
العامة املتصلة بمجال إختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثالثين يوما من تاريخ تسلمها و البصري.
 إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كلاالستشارة.
املسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو
الوزيراألول ،فيما يتعلق بقطاع االتصال السمعي و
البصري،
ـ اقتراح مختلف اإلجراءات ،وبالخصوص اإلجراءات ذات
الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد باملبادئ
املنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية
والترتيبية ذات الصلة،
ـ تقديم االقتراحات املتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة
التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 12

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية املفعول
واملتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم مقترحات
لتطويرها.

الفصل 13

للهيئة أن ُتبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة
باختصاصها وتقوم بنشره على موقعها االلكتروني.
ُ
كما تعلم الهيئة الجهة املعنية برأيها.

الفصل 14

ُ
تستشارالهيئة في مقترحات الحكومة تسمية الرؤساء
ّ
ّ
باملؤسسات اإلعالمية العمومية ويكون
املديرين العامين
رأيها مطابقا.

الباب الرابع  :تنظيم وتسيير الهيئة

الفصل 15

تتركب الهيئة من :
 مجلس الهيئة -الجها زاإلداري

الفصل 16

النص القانوني الساري المفعول

ـواالقتصادي واالجتماعي والثقافي ألنشطة قطاع
االتصال السمعي و البصري،
ُ
ـ تقديم االقتراحات املتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة
التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ألنشطة قطاع
االتصال السمعي والبصري.
ال �شيء

البند  5من الفصل 19

ُ
ـ إبداء الرأي املطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء
املديرين العامين للمؤسسات العمومية لالتصال
السمعي و البصري.

الفصل 9

ُيساعد مجلس الهيئة مقرران على األقل ُيعينهما رئيس
الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة و املصالح
اإلدارية الضرورية لحسن سيرالهيئة توضع تحت سلطة
رئيسها.

الفصل 21

ُ
تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها
تعد الهيئة نظامها الداخلي و هيكلها التنظيمي في أجل
ُ
الداخلي أو كلما اقت�ضى األمربدعوة من رئيسها أو من
ستة أشهرمن تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما
ثلث أعضائها وال تكون جلساتها قانونية إال بحضور ثلثي
وجوبا إلى املحكمة اإلدارية العليا إلبداء الرأي قبل
أعضائها على األقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة
عرضهما على مجلس الهيئة .وتتم املصادقة عليهما
التعذر .وتتخذ قراراتها و تصدرآراءها بأغلبية األعضاء
بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس ويتم نشرهما بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع االلكتروني للهيئة .الحاضرين ويكون صوت الرئيس ُمرجحا في حالة
التساوي .وفي صورة عدم توفرالنصاب ،يدعو رئيس
الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد
األعضاء الحاضرين.
ُ
وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في املسائل املدرجة
في جدول أعمال ُيحدده رئيسها وتكون مداوالت الهيئة
سرية.
وتضع الهيئة نظامها الداخلي .و ُيمثلها رئيسها لدى الغير.

المالحظات

حصراملقترحات في النصوص القانونية خالفا ملا نص
عليه املرسوم .116

لم يتم تحديد طبيعة الرأى علما وانه سبق للهيئة أن
أصدرت أراء في ما يتعلق بتغطية األحداث اإلرهابية وهو
معمول به أيضا في فرنسا.
ُ
تم حصرالرأي املطابق في مقترحات التسمية من طرف
الحكومة و في هذا تضييق كبيرلدور الهيئة.
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المقترحات
ُ

ُ
من الضروري توسيع مجال املقترحات الى
النصوص الترتيبية.

ال بد من تحديد طبيعة الرأي الذي تبديه
الهيئة.

البد من التنصيص صراحة و بوضوح على
ُ
ُو ُجوبية رأي الهيئة املطابق في حاالت اإلعفاء
من املهام.
ضرورة تحديد طبيعة العالقة بين مجلس
الهيئة والجهازاإلداري.

التفكيرفي إيجاد آليات لحث الهيئة علي وضع
النظام الداخلي واملصادقة عليه .ذلك أنه بعد
أكثرمن أريعة سنوات من وجود الهيئة لم تتم
ُ
الى حد اآلن املصادقة على النظام الداخلي.
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 17

يمكن للهيئة إحداث فروع لها على كامل تراب
الجمهورية بقرارمن مجلسها ُويحدد النظام الداخلي
للهيئة شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها
وصالحياتها وتركيبتها.

األول  :تركيبة المجلس
الفرع
ّ

القسم األول  :مجلس الهيئة

الفصل 18

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي
الكفاءة والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها
ست سنواتُ .ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين على
أن يمارس األعضاء املنتهية مدة واليتهم مهامهم صلب
مجلس الهيئة إلى حين تسلم األعضاء الجدد ملهامهم.
الفصل 19
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم
من قبل مجلس نواب الشعب و يتم الترشيح أو الترشح
لعضوية الهيئة كاآلتي:
قا�ضي عدلي
قا�ضي اداري
عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل
الهيكل املنهي األكثرتمثيال للصحفيين،
عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل
الهيكل املنهي األكثرتمثيال للمهن السمعية البصرية غير
الصحفية،
عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل
الهيكل املنهي األكثرتمثيال ألصحاب املنشآت اإلعالمية
السمعية البصرية،
ويمكن للهيئات املهنية الترشيح من غيرمنظوريها وال
ّ
يقبل ترشح أو ترشيح أعضاء مكاتبها التنفيذية.
ويراعى مبدأ التناصف عند الترشيح .
ويتم فتح باب الترشحات الفردية في صورة عدم تقديم
هذه الهياكل ملرشحين،
أربعة أعضاء من بين املترشحين بصفة فردية في

النص القانوني الساري المفعول

ال�شيء.

الفصل7

تسيرالهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري
هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة
مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجاالت اإلعالم
واالتصال تعين بأمروفق اإلجراءات التالية:
ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء
الهيئة ويتولى مهام الرئيس،
ـ عضوان  :قاض عدلي من الرتبة الثانية على األقل
ومستشارمن القضاء اإلداري تقترحهما الهيئات
املهنية األكثرتمثيال للقضاة ،و يتولى أحد هذين
القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة
لالتصال السمعي و البصري،
ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية
تكون ألحدهما على األقل خبرة في القطاع السمعي
والبصري العمومي،
ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات املهنية األكثرتمثيال
للصحفيين،
ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات املهنية األكثرتمثيال
للمهن السمعية البصرية غيرالصحفية،
ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات األكثرتمثيلية ألصحاب
املنشآت اإلعالمية واالتصالية،

المالحظات

من االيجابي التنصيص على إمكانية إحداث فروع.

المقترحات
ُ

من الضروري أن ينص املشروع علي صالحيات
هذه الفروع و عالقتها بمجلس الهيئة كما يجب
أن ينص املشروع علي الشروط الواجب توفرها
إلنشاء الفرع مثل عدد اإلذاعات (ال يمكن ان
يقل .)5

 عدد أعضاء الهيئة مطابق للدستور في ما يتعلق باألشخاص املترشحين بصفة هذا الفصل يترك حرية واسعة ألعضاء املجلس نواب فردية ،يكون من املنطقي أن نحدد االختصاصالشعب في اختياراألعضاء نظرا الشتراطه ترشيح أربعة في املهن الصحفية أو العلوم االجتماعية.
أشخاص من نفس السلك ملقعد واحد في ما يتعلق
باملرشحين من طرف الهياكل املهنية.
 ال بد من التفكيرفي إيجاد حد أدنى منو في املقابل لم يتم تحديد ان كان العضوان من سلك
التجانس داخل املجلس وذلك بالحد من جهة
القضاء العدلي و االداري مترشحين أو مرشحين و من
الترشيح وتقليص الترشحات الفردية (من 4
طرف أي جهة.
 الهيئة ال تضم ممثال أو ممثلة عن املنظمات الحقوقية الى .)2 إسناد مهمة ترشيح القضاة الى املجلس األعلىاإلنسانية والنسائية والحال ان مهامها هي متصلة
للقضاء.
باألساس بحقوق اإلنسان .
 التنصيص على تخصيص مقعد للمنظمات كما أن الفصل يضع في نفس املرتبة الشخصياتاملمثلة للصحفيين والشخصيات املمثلة للمهن السمعية الحقوقية اإلنسانية والنسائية وتحديد معايير
اختيارهذه املنظمات.
البصرية األكثرتمثيال والشخصيات املترشحة بصفة
فردية من بعض املجاالت.
 هذه الهيئة منتخبة وحسب ما جاء في الفصل  46من  -هذه الهيئة ُمنتخبة و املفروض ان تقوم علىالدستور ،املفروض ان تقوم على التناصف وال يمكن أن التناصف و ال بد من التأكيد علي احترام قاعدة
التناصف بصريح العبارة عوض عبارة ومراعاتها
ال تقع مراعاته.
طبقا ملا جاء في الفصل  46من الدستور
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

االختصاصات التالية:
ـ القانون أو ّ
املالية
ـ العلوم االجتماعية
ّ
ـ تكنولوجيا االتصال
ّ
ّ
البصرية.
السمعية
ـ املهن

الفصل 20

يشترط في املترشح لعضوية الهيئة:
أن يكون تون�سي الجنسية ُومتمتعا بحقوقه املدنية
والسياسية،
أن ال يقل سنه عن  30سنة.
أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
أن ال يكون قد صدرفي حقه حكم قضائي بات من أجل
جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو
شطبه من مهامه.
االستقاللية والحياد والكفاءة والنزاهة،
عدم االنتماء لحزب سيا�سي خالل الخمس سنوات
السابقة لتقديم الترشح أو الترشيح.
أن ال تقل أقدميته في مجال تخصصه عن  10سنوات
خبرة في تاريخ فتح باب الترشح أو الترشيح،
أن يكون من ذوي الخبرة في مجال االتصال السمعي
البصري.
عدم تضارب املصالح.
وعلى كل ُمترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا
على الشرف يقربمقتضاه توفركل الشروط القانونية
املشاراليها اعاله.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ ُمتعلق بالشروط القانونية
إلغاء الترشح أو اإلعفاء من الهيئة.
الفصل 21
يمنع ترشيح أو ترشح عملوا كأجراء لدى حزب سيا�سي
خالل الخمس سنوات السابقة لترشحهم أو ترشيحهم.
يمنع ترشيح أو ترشح أشخاص كانت لهم ،بصورة
مباشرة أو غيرمباشرة ،مساهمات أو مصالح مالية في
مؤسسات إعالمية سمعية بصرية أو اتصالية إال إذا ّ
تبين
تخليهم عن تلك املصالح أو املساهمات خالل الخمس
سنوات السابقة لترشحهم أو ترشيحهم.

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 7

المالحظات

 أقدمية عشرسنوات في مجال االختصاص تبدووال يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية
أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء متضاربة مع السن املطلوب لتقديم الترشح.
 في ما يتعلق بالجنحة أو الجناية لم يتم حصرذلكلحزب سيا�سي خالل السنتين السابقتين لتعيينهم
بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
كما ال يمكن تعيين من كانت لهم ،بصورة مباشرة أو
عدم تقديم كيفية إثبات التخلي عن املساهماتغيرمباشرة ،مساهمات أو مصالح مالية في منشآت
إعالمية واتصالية إال إذا تبين تخليهم عن تلك املصالح أو واملصالح و عدم االنتماء لحزب سيا�سي.
عدم تقديم معايير.املساهمات.
عدم تحديد شروط االستقاللية والحياد والكفاءةوالنزاهة.
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ُ

 حذف بعض الشروط من بينها:• السن
• وضعية جبائية قانونية
 حصرالجنحة و الجناية املخلة بالشرفواألمانة
 تحديد كيفية إثبات تضارب املصالح باالعتمادعلى التشريع الخاص بعدم تضارب املصالح
 -ربط الخبرة بالشهادات و املمارسة.

20

المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 22

يفتح باب الترشيح والترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار ال شـئ
من رئيس مجلس نواب الشعبُ ،ينشربالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وباملوقع االلكتروني ملجلس نواب
الشعب ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات وطرق
تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق
ّ
املكونة مللف الترشح والترشيح.
في صورة عدم توصل اللجنة بترشيحات لعضوية الهيئة
بعنوان أحد األصناف وبالعدد املطلوب ،يتخذ رئيس
مجلس نواب الشعب قرارا بفتح باب الترشح الفردي
ُ
الستكمال العدد املستوجب ُينشرللعموم بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني
ملجلس نواب الشعب و يتضمن القرارتحديدا لتاريخ
فتح الترشحات الفردية وغلقها وطرق تقديمها والوثائق
ُ
ال ـكونة مللف الترشح.

الفصل 23

ُ
تتولى اللجنة النيابية املختصة قبول الترشحات
والبت فيها طبقا لسلم تقييمي ُيضبط للغرض وفق
معاييرموضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب املترشحين من الرجال و ترتيب
املترشحات من النساء عن كل صنف من األصناف
املذكورة بالفصل  19واملستوفين للشروط القانونية
ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي ،وفي صورة
التساوي بين مترشحين أو أكثرتسند للمتساوين نفس
الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشرقائمة املترشحين املقبولين املرتبين تفاضليا
باملوقع االلكتروني ملجلس نواب الشعب.

الفصل 24

يمكن للمترشحين أو املرشحين االعتراض على القائمة
أمام اللجنة النيابية املختصة في أجل أقصاه سبعة أيام
من تاريخ نشرقائمة املترشحين املقبولين بمقت�ضى مطلب
كتابي ُمعلل ُومرفقا بالوثائق املثبتة .و تبت اللجنة

النص القانوني الساري المفعول

المقترحات
ُ

المالحظات

ُ
أسندت مهمة فتح باب الترشح و الترشيح لعضوية
مجلس الهيئة لرئيس مجلس نواب الشعب دون تقييد
ذلك بآجال وفي ذلك ارتهان الهيئة إلرادة فردية أو على
أق�صى تقديرللحزب الذي يمثله.
لم يحدد املشروع اللجنة املعنية.
هل هي لجنة النظام الداخلي أم لجنة تحدث للغرض ؟

ال بد من التوسيع في الجهات التي تتمتع بحق
االعتراض ونقترح في الغرض كل من له الصفة
واملصلحة.

ال بد من اصدارنصوص ترتيبية لضبط معايير
تحديد السلم التقيييمي لضمان الشفافية.

 كيفية تحديد اآلجال ومجال السلطةالتقديرية التي يتمتع بها رئيس مجلس نواب
الشعب.
ي
البصر
 إحداث لجنة ُمكلفة بالقطاع السمعيداخل مجلس نواب الشعب على غرارما هو
موجود في الدول الديمقراطية.

لم يحدد املشروع السلم التقييمي.

تم حصرحق الطعن في املرشحين و املترشحين و لم يتم
فتحه لألشخاص الذين لهم مصلحة في ذلك كأعضاء
الهيئة أو ممثلي الجمعيات أو الجهات التي لها الحق في
الترشح والجمعيات التي ُيمكن أن ترى في هذا الترشح
مسا من مبادئها واألهداف التي أنشئت من اجلها.
جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018
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المشروع ُ

في االعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق
باب االعتراضات.
و تتولى اللجنة البرملانية إعالم املعنيين باألمربمآل
االعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها
باملوقع االلكتروني ملجلس نواب الشعب.
الفصل 25
يتم الطعن من قبل املترشحين أو املرشحين في قرارات
اللجنة النيابية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر
قائمة املترشحين أمام املحكمة اإلدارية االستئنافية
تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من ّ
بتونس التي ّ
تلقي
املطلب.
و يمكن الطعن في القرارالصادرعن املحكمة اإلدارية
االستئنافية بتونس أمام املحكمة اإلدارية العليا في أجل
سبعة أيام من اإلعالم به و تبت املحكمة في أجل أقصاه
سبعة أيام من تاريخ تلقي املطلب.
وفي صورة قبول املحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين
القائمة طبقا ملنطوق ألحكام القضائية الصادرة ونشر
قائمة املقبولين نهائيا باملوقع االلكتروني ملجلس نواب
الشعب.

الفصل26

ُ
يحيل رئيس اللجنة النيابية املختصة إلى الجلسة
العامة األربع األوائل من قائمة املقبولين نهائيا وفق
السلم التقييمي لكل صنف و في صورة عدم بلوغ العدد
ُ
املطلوب في أحد األصناف تحال القائمة على حالها على
أن ال يقل عدد املرتبين ضمنها على اثنين.
يتم التصويت ُ
صلب الجلسة العامة ملجلس نواب
الشعب النتخاب األعضاء التسعة ملجلس الهيئة وذلك
بأغلبية ثلثي ( )2/3أعضاء املجلس ،ويكون التصويت
سريا على األسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى
حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة ،مع احترام قاعدة
التناصف كلما أمكن ذلك.

النص القانوني الساري المفعول

المالحظات

انطالقا من تجربة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
وما أدت اليه أغلبية الثلثين من عرقلة في إعادة تركيبة
الهيئة ال بد من الحط من هذه األغلبية.
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مراجعة األغلبية من  2.3إلى 3.5
التناصف ليس اختياريا بل وجوبي.
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الفصل 27

يجتمع األعضاء املنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر
األعضاء سنا يساعده أصغرهم على أن يكون من
غيراملترشحين لرئاسة الهيئة أو لنيابة الرئيس ويتم
ّ
اختياررئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق ،وإن تعذر
فبالتصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة(،)2/3
ّ
وفي حال تساوي
يقدم األكبرسنا مع التزام
األصوات
التناصف في اختيارهما.
ّ
وتعتمد نفس اإلجراءات عند تخلي الرئيس أو نائبه
ّ
العضوية
أو كليهما عن منصبهما مع محافظتهما على
بمجلس الهيئة.

الفصل 28

يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام
رئيس الجمهورية « :أقسم باهلل العظيم أن أخدم الوطن
بإخالص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي
بأمانة وبكل استقاللية وحياد ونزاهة».

الفصل 29

في حالة الشغور الطا رئ على تركيبة مجلس الهيئة
بسبب الوفا ة أو االستقالة أو اإلعفاء أو التخلي أو العجز
ُيعا ين مجلس الهيئة حالة الشغور و يدونه بمحضر
خاص يحيله رئيس الهيئة أو من ينوبه وجوبا مع باقي
امللف في أجل شهرمن تاريخ املعاينة ملجلس نواب
الشعب الذي يتولى ّ
سد هذا الشغور في أجل أقصاه
ثالثة أشهرمن تاريخ اإلحالة طبقا لإلجراءات املنصوص
عليها بهذا القانون االسا�سي.
و ُيعتبر ُمتخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون
ُمبرر عن ثالث اجتماعا ت متتالية ملجلس الهيئة رغم
استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا .
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مها م الرئاسة
إلى حين سد الشغور و اعادة انتخاب الرئيس طبقا
لإلجراءات املنصوص عليها بهذا القانون االسا�سي .
وفي حالة شغور منصب الرئيس و نائبه يتولى أقدم
االعضاء سنا القيام بمهام رئيس الهيئة الى حين سد
الشغور و انتخاب رئيس ونائب له.
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الفصل 7

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثرمن ستة أشهرمن تاريخ
انتهاء مدة العضوية ،يقع سده خالل الخمسة عشريوما
املوالية لحدوثه ،مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذا
الفصل.
ويتولى أعضاء الهيئة املعينون لسد الشغور مهامهم
للمدة املتبقية لألعضاء الذين ُعينوا لتعويضهم .و يمكن
تجديد مدة العضوية بالنسبة لألعضاء املعينين لسد
الشغور في حالة توليهم ملهامهم لفترة ال تتجاوز سنتين.

المالحظات

طريقة اختيارالرئيس داخل املجلس عن طريق التوافق
أو بأغلبية ثلثي األعضاء ايجابية.
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المقترحات
ُ

 التأكيد علي اختيارالرئيس عن طريق التوافقوان تعذرذلك يجب أن يكون التصويت سريا.
 ضرورة فصل اختيارنائب الرئيس عن الرئيسلتجنب قيام الكتل واقتراح أن يتم اختيارنائب
الرئيس ملدة سنة قابلة للتجديد.
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الفصل 30

ّ
ّ
يتم إعفاء الرئيس أو أحد األعضاء بناء على تقرير ُمعلل
ُمم�ضى من ثلثي ( )2/3أعضاء مجلس الهيئة ُويعرض
وجوبا على الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب للنظر
فيه ويتم اإلعفاء بتصويت ثلثي ( )2/3أعضاء مجلس
نواب الشعب.
وفي صورة إعفاء عضو أو أكثرمن مجلس الهيئة من قبل
مجلس نواب الشعب طبق ملا يقتضيه الفصل  33من
القانون األسا�سي املتعلق باألحكام املشتركة بين الهيئات
الدستورية يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة
الشغور و يتولى املجلس سدها طبقا إلجراءات انتخاب
أعضاء مجلس الهيئة و وفقا لآلجال املنصوص عليها
بالفصل 29

الفرع الثاني :مهام المجلس

النص القانوني الساري المفعول

المالحظات

المقترحات
ُ

 يكون اإلعفاء من االختصاصات الحصريةمجلس نواب الشعب ُيسيطرعلى كل الهيئات وهذا ما
ملجلس الهيئة وليس ملجلس نواب الشعب الحق
يحد من استقالليتها .انظرقرارالهيئة الوقتية ملراقبة
في التدخل في ذلك.
دستورية مشاريع القوانين الذي اعتبر «أن سحب
الثقة ...يتنافى ومبدأ استقاللية الهيئات الدستورية
ُ
طاملا أنه ال ُيحقق التناسب املطلوب بين مبدأي املسائلة
واالستقاللية كما يتنافى ومقتضيات مسائلة هذه الهيئات
املنصوص عليها بالدستور».
(قرارعدد  2017/ 4املتعلق بالطعن في مشروع القانون
األسا�سي عدد  30/2016واملتعلق باألحكام املشتركة بين
الهيئات الدستورية املستقلة واملصادق عليه من قبل
مجلس نواب الشعب بتاريخ  5جويلية )2017

لم يحدد الفصل من يضع النظام الداخلي الذي يكتفي  -ضرورة إسناد مهمة وضع النظام الداخلي
21
الفصل
الفصل 31
لهيئة تابعة للمجلس وليس لهيئة أو لجنة اخرى
مجلس الهيئة باملصادقة عليه.
تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري ُيحدده نظامها
ُيشرف مجلس الهيئة على القيام باملهام املتعلقة
لم يتم تحديدها.
ي
من
أو
رئيسها
من
بدعوة
األمر
اقت�ضى
كلما
أو
الداخلي
الخصوص
وجه
على
ويقوم
البصر
السمعي
باالتصال
 كذلك الشأن بالنسبة ملدونة السلوكثلث أعضائها وال تكون جلساتها قانونية إال بحضور ثلثي في ما يتعلق بالنظام األسا�سي ،لم يتم التعرض الي
باألعمال التالية:
الجهة التي تصدره علما وأن املرسوم  116يعطي هذه والتنظيم الهيكلي
صورة
في
نائبه
أو
رئيسها
بينهم
ومن
األقل
على
أعضائها
للهيئة،
 املصادقة على النظام الداخليالبد من إعادة ترتيب هذه املهام  :البعض منهاالتعذر .وتتخذ قراراتها و تصدرآراءها بأغلبية األعضاء الصالحية إلي رئيس الحكومة الذي يصدره بأمر.
 املصادقة على التنظيم الهيكلي،يخص اإلعداد والبعض الآلخراملصادقة مثل
ن
وقد اثبتت التجربة فشل هذا االختيارحيث انه أكثر
حالة
في
مرجحا
الرئيس
صوت
ويكو
الحاضرين
 تسمية املديرالتنفيذي،من أربعة سنوات مرت على وجود الهيئة ولم يتم إصدار التقريرالسنوي ومشروع امليزانية
التساوي .وفي صورة عدم توفرالنصاب ،يدعو رئيس
 تركيزالجهازاالداري للهيئة، بالنسبة الجتماعات املجلس عند عدم توفرالنظام االسا�سي لألعوان.
عدد
كان
مهما
تنعقد
أسبوع
ظرف
في
ثانية
لجلسة
الهيئة
 تركيزقسم الرصد،النصاب ،تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في غضون
األعضاء الحاضرين.
 تركيزقسم الشكايات و التحقيق،تم التنصيص على أن مداوالت الهيئة مغلقة و ذلك من أسبوع (الفصل  21من مرسوم  )116وفي
 اعداد النظام األسا�سي الخاص بأعوان الهيئة،ُ
الحاالت القصوى يتم التقليص من هذه املدة
شأنه أن يحد من الشفافية
 املصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات أعضاء الهيئة وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في املسائل املدرجةن
ل
إلى أربعة أيام شريطة أن تتم الدعوة بما يترك
الهيئة
مداوالت
وتكو
رئيسها
يحدده
أعمال
جدو
في
وأعوانها.
أثارثابتة.
سرية.
 املصادقة على مشروع امليزانية السنوية للهيئة،ال بد أن تكون مداوالت الهيئة مفتوحة ألهلي
الغير.
لدى
رئيسها
يمثلها
و
الداخلي.
نظامها
الهيئة
وتضع
ومتابعة
للهيئة
السنو
العمل
برنامج
على
املصادقة
االختصاص وعند الحاجة لألشخاص الذين
تنفيذه،
ّ
ن
يتم استدعائهم بصفتهم تلك و ال تكون مغلقة
ى
ي
التاريخ
من
ام
أي
عشرة
غضو
في
ثان
اجتماع
في
يلتئم
التي
األخر
والتقارير
السنو
التقرير
على
 املصادقةّ
املحدد لالجتماع ّ
إال اذا طلب ثلث األعضاء ذلك شريطة أن يكون
األول.
تصدرها الهيئة
هذا الطلب ُمعلال بضرورة احترام املعطيات
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الفصل32
يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من
ثلث األعضاء و ان تعذرت الدعوة على الرئيس فانه يمكن
لنائبه أن يضطلع بها.
ويجتمع املجلس مرة كل شهرعلى ّ
األقل وكلما اقتضت
ُ
الحاجة وذلك لدراسة املسائل املدرجة بجدول األعمال
واملصادقة عليها.
تكون مداوالت مجلس الهيئة مغلقة .وال يمكن ملجلس
ّ
الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إال بحضور ثلثي األعضاء
ّ
توفرالنصابّ ،
فإن املجلس
على األقل .وفي صورة عدم
يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة ّأيام من التاريخ
ّ
املحدد لالجتماع ّ
األول وذلك للنظرفي نفس جدول
األعمال على أن ال يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
يمكن ملجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة
في االستماع اليه وفي ّ
كل الحاالت ّيتخذ مجلس الهيئة
قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين .وفي صورة
ّ
تساوي األصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذرمن
ينوبه ُم ّ
رجحا.
ّ
ّ
ويتولى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذرمن ينوبه
ُ
إمضاء قرارات مجلس الهيئة املنبثقة عنها

الفصل 33

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 24

رئيس الهيئة هو آمرالصرف األول لإليرادات واملصاريف
رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة و ُممثلها القانوني
املدرجة بميزانية الهيئة العليا لالتصال السمعي
آمرصرف ميزانيتها ويمارس في نطاق املهام املوكلة إليه
والبصري  .ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين.
الصالحيات التالية:
 اإلشراف على التسييراالداري و املالي و الفني االشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكليوالنظام األسا�سي الخاص لألعوان،
 االشراف على قسم الرصد،ّ
 االشراف على قسم الشكايات والتحقيق. اإلشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة، تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذقراراته،

المالحظات

لم يتم التنصيص على إمكانية اقتراح نقاط تدرج في
جدول األعمال من قبل أعضاء الهيئة ماعدا الرئيس.
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المقترحات
ُ

الخاصة و الحياة الشخصية لألفراد و الجهات
املعنية.
 ال بد من نشرمداوالت املجلس كما هو معمولبه في الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حيث
تنص الفقرة الثالثة من الفصل  18على أن :
ُ
«تنشرمداوالت مجلس الهيئة على املوقع
االلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية».

 من الضروري التنصيص على أمكانية اقتراحنقاط أو مسائل تدرج بجدول األعمال من قبل
األعضاء
 ضرورة تحديد مهام الرئيس في هذا املجالوعدم االقتصارعلى مهمة اإلشراف
 االعتراف بسلطة اتخاذ القرارفيما يتعلقبتحديد جدول االعمال ومتابعة تنفيذ قرارات
املجلس
 االكتفاء باإلشراف على اعداد مشروع النظامالداخلي  ....كما هو الشأن في الفقرة الثانية
ُ
من الفصل  18للقانون عدد 23-2012املتعلق
بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي تنص
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 اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية، اإلشراف على إعداد التقريرالسنوي للهيئة والتقاريراألخرى.
 تمثيل الهيئة.يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صالحياته
املحددة بالفقرة األولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو
ألي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس في اطارالتسييراالداري و املالي للهيئة أن
يفوض امضائه في حدود اختصاصات املفوض لفائدتهم.

القسم الثاني :الجهاز االداري

الفصل 34

يتولى الجهازاإلداري بالهيئة املهام اإلدارية واملالية
والفنية املوكلة له بمقت�ضى هذا القانون وخاصة:
 مساعدة رئيس الهيئة في تسييرالهيئة. تنفيذ املهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة، إعداد امللفات املعروضة على مجلس الهيئة، التصرف اإلداري واملالي، إعداد مشروع امليزانية، إدارة نظام املعلومات املتعلق بأعمال الهيئة وصيانته، تحريرمحاضرجلسات الهيئة وحفظها، حفظ وثائق الهيئة. -إعداد مشاريع تقاريرالهيئة وإحالتها على املجلس،

الفصل35
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الفصل 9

المالحظات

ُ
ملاذا تم حذف خطة املقرر؟
رئيس
يساعد مجلس الهيئة مقرران على األقل يعينهما
الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة واملصالح
اإلدارية الضرورية لحسن سيرالهيئة توضع تحت سلطة
رئيسها

ال �شيء
يسيرالجهازاإلداري مدير ،تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مديرالجهازاإلداري من بين
املترشحين بامللفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة
والكفاءة في التصرف اإلداري واملالي وذلك تبعا إلعالن
عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وعلى املوقع االلكتروني للهيئة وبالصحف.
و يتضمن االعالن تحديدا ألجل تقديم الترشح وطرق
تقديمه والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق
املكون مللف الترشح
يتولى مجلس الهيئة تسمية مديرالجهازاإلداري بالتوافق
وإن تعذرفبأغلبية ثلثي ( )2/3األعضاء ويتم إعفاؤه طبق
نفس اإلجراءات.
جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018

المقترحات
ُ

على أن « :يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد
االجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط
جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ
القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت املجلس طبقا
ملقتضيات هذا القانون وألحكام النظام الداخلي
للهيئة ويعوضه نائب عند االقتضاء».

إمكانية إضافة خطة ُمقرر بارتباط بتحرير
محاضرالجلسات.

إضافة الحياد والنزاهة من بين الشروط التي
يجب أن تتوفرفي املدير.
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الفصل 36
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الفصل 22

ُ
للقيام باملهام املسندة إليها تنتدب الهيئة ،مجموعة
مراقبين ُمؤهلين من قبل رئيس الهيئة من بين األعوان
ُ
املنتمين إلى الصنف (أ) ُومحلفين للغرض يوضعون تحت
سلطة رئيسها ويكلفون ،عند الحاجة ،بمراقبة الوثائق
وباملراقبة على عين املكان قصد معاينة وإثبات املخالفات
للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و ألحكام كراسات
الشروط واتفاقيات اإلجازة.

يخضع املديرإلى نفس موانع الجمع والواجبات املحمولة ال �شيء
على أعضاء مجلس الهيئة واملنصوص عليها بهذا القانون
األسا�سي.

الفصل 37

ّ
ّ
يضم الجهازاإلداري قسم الرصد وقسم الشكايات
ّ
والتحقيقُ .ويحدد التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي
تنظيم ّ
كل قسم وطرق عمله.
يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين
من إدارات عمومية أو أعوان متعاقدين أو أعوان يقع
انتدابهم طبقا للنظام األسا�سي ألعوان الهيئة.

الفصل 38

يجب على أعوان قسم الرصد و أعوان قسم الشكايات يكلف املراقبون املذكورون خاصة بما يلي:
و التحقيق قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي  -تسجيل جميع البرامج اإلذاعية والتلفزية بالوسائل
أمام مجلس الهيئة «أقسم باهلل العظيم أن أؤدي
املالئمة
الوظائف املسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهرعلى احترام  -جمع كل املعلومات الالزمة للتأكد من التقيد
القانون واملؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على
بااللتزامات املفروضة على األشخاص الطبيعيين
السراملنهي».
واملعنويين املتحصلين على إجازة.
ويساعدهم في مهامهم عند الحاجة مأموري الضابطة
ويساعدهم في مهامهم ،عند الحاجة ،مأمورو الضابطة
العدلية املبينون بالعددين  3و 4من الفصل  10من
العدلية املبينون بالعددين  3و  4من الفصل  10من
املجلة الجزائية
مجلة اإلجراءات الجزائية،
ُ
ويمنع إفشاء املعلومات املتحصل عليها من قبل املراقبين
الفصل 39
واإلدالء بها ،إال بإذن قضائي ،و ال يجوز استعمال هذه
يكلف ـأعوان قسم الرصد بما يلي:
املعلومات ألغراض غيرالتي تتعلق بالقيام باملهام املسندة
 معاينة املخالفات للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل إليهم.و ألحكام كراسات الشروط و اتفاقيات االجازة و تحرير وتتولى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري
محاضرفي أنها
بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني
ّ
املسجلة
والتلفزية
متابعة جميع البرامج اإلذاعية
لإلرسال اإلذاعي والتلفزي املراقبة التقنية الستعمال
ُ
بالوسائل املالئمة لدى قسم الرصد،
الترددات الراديوية املخصصة لخدمات االتصال
رصد اإلخالالت وإحالتها على قسم الشكايات و التحقيق ،السمعي والبصري.
إعداد التقاريرالدورية وإحالتها على مجلس الهيئة.

المالحظات

جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018

المقترحات
ُ

 من الضروري تحديد الهيكلة العامة بمختلفأقسامها بما فيها قسم الرصد وقسم الشكايات
والتحقيق.
 احداث قسم دراسات وبحوث وتوثيق. وتأكيد دور قسم الرصد بتخصيص فرع جزئيله وتحديد كيفية تعيين اعوانه.
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المشروع ُ

الفصل 40

يكلف اعوان قسم الشكايات والتحقيق بما يلي
 التحقيق في االخالالت املحالة عليه من قسم الرصد واثباتها و تحريرمحاضرفي الغرض ثم اعداد تقاريربشأنها
و احالتها على مجلس الهيئة
 التحقيق و التق�صي في البرامج االذاعية و التلفزيةبطلب من رئيس الهيئة أو مجلسها
 تلقى العرائض والشكايات الواردة على الهيئة والتحقيقفيها و احالة تقاريربشأنها على مجلس الهيئة
-اعداد التقاريرالدورية واحالتها على مجلس الهيئة

الفصل 41

ّ
تتولى الهيئة في أجل أقصاه ّ
ستة أشهرمن تاريخ تركيزها
إعداد دليل إجراءات عملها ونشره بموقعها االلكتروني
الرسمي.

النص القانوني الساري المفعول

الباب الخامس :ضمانات حسن سير عمل الهيئة و المساءلة

المالحظات

ُ
 غموض في البند املتعلق بعدم تعاطي أنشطة مهنيةالفصل 11
الفصل 42
موازية بمقابل
ال يجوز ألعضاء الهيئة أن يتقاضوا ،بصورة مباشرة
يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص
أو غيرمباشرة ،أي أجرة باستثناء املستحقات الراجعة جاءت صيغة النص عامة مما يعني أنها تشمل جميع
للواجبات التالية:
هذه الحاالت
إليهم في مقابل الخدمات املقدمة قبل مباشرة مهامهم
 التفرغ الكلي ملمارسة مهامهم ماهو الفرق بين كتمان السراملنهي وواجب التحفظ؟على أن تراعى في ذلك حقوق امللكية األدبية والفنية.
 حضور الجلساتوكيف يمكن التقيد بذلك في كل الحاالت؟ باآلجال
 التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع الجاري بهويجب على األعضاء املعنيين ،إن اقت�ضى الحال ،تسوية أوبشروط اخرى ؟
العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.
وضعياتهم في أجل شهرين وإال اعتبروا مستقيلين آليا.
 التصريح بكل حاالت تضارب املصالح التي تعترضهمُ
بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب القوانين الجاري
 بقدرما تعتبرمعظم هذه الواجبات مقبولة ومنطقيةكما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير لضمان نزاهة الهيئات ،فإن واجب التحفظ يبقى غير
بها العمل
الت ّ
 النزاهةّ ،يطرأ على وضعياتهم  ،من شأنه اإلخالل باستقالليتهم .مفهوم .هل يعني املشرع بواجب التحفظ عدم اإلدالء
حفظ ،الحياد
بتصريحات حول عمل الهيئات او عدم التعبيرعن
 عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،وال يمكن لألعضاء في كل الحاالت ،املشاركة في جلسات مواقف خاصة بمدى احترام الحقوق التي نشأت من
 عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في املحكمةالهيئة التي ُتدرج في جدول أعمالها مسائل تكون لهم فيها اجل ضمانها أو عدم التمتع بحقوق املواطنة كما أقرها
الدستورية أو في املجلس األعلى للقضاء أو منصب
الدستور مثل حرية التعبيرأو حرية االنضمام إلى جمعية
مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة.
منتخب
أو حق املشاركة في التجمعات السلمية ؟
 عدم الترشح ألي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018

المقترحات
ُ

حدد القانون الخاص باملحكمة الدستورية
واجب التحفظ في الفصل  27كما يلي:
«على أعضاء املحكمة الدستورية ّ
التقيد
ّ
التحفظ وذلك باالمتناع عن
واجب
بمقتضيات
إتيان ّ
كل ما من شأنه أن ينال من استقالليتهم
ّ
ّ
مدة
خالل
عليهم
ر
ويحج
اهتهم.
ز
ون
وحيادهم
ّ
أي موقف علني أو اإلدالء ّ
عضويتهم ّاتخاذ ّ
بأي
رأي أو تقديم استشارات في املسائل التي تدخل
في مجال اختصاصات املحكمة الدستورية.
ويستثنى من هذا التحجيرالتعليق على القرارات
الصادرة عن املحكمة الدستورية املنشور في
املجالت القانونية املختصة دون سواها.
وفي صورة اإلدالء بالتصريح،يتعرض املعني
باألمرالى التتبعات».
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الفصل43

على العضو املعني بتضارب املصالح التصريح به لدى
مجلس الهيئة ثم االمتناع عن املشاركة في الجلسات أو
املداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين بت مجلس
الهيئة في األمرفي ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب املصالح
ويتولى التداول بأغلبية األعضاء ودون حضور العضو
املعني ،وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من
شانه أن يؤثر ,بصفة وقتية على مشاركة العضو املعني
في املداوالت ،يقع إعالمه بعدم املشاركة في الجلسات أو
املداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين زوال املانع.
و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شانه
أن يؤثر ،بصفة دائمة يقع إعالم العضو املعني به
وتمكينه من الدفاع عن نفسه ،قبل إحالة مجلس الهيئة
لتقريرمعلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق
مقتضيات اإلعفاء املبينة بهذا القانون.

عند حصول العلم أو اإلعالم من الغيربحالة تضارب
مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو املعني
والتحقق من األفعال املنسوبة إليه واتخاذ القرار
املناسب طبق الفقرتين السابقتين .وفي صورة ثبوت
تعمد العضو املذكور إخفاء تضارب املصالح ،يقوم
مجلس الهيئة بإحالة تقريرمعلل في الغرض إلى مجلس
نواب الشعب طبق مقتضيات اإلعفاء املبينة بهذا
القانون.

الفصل 44
في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان
الهيئة ّ
يتعين استبعاده عن امللف إلى حين اتخاذ القرار
املناسب في شأنه.

النص القانوني الساري المفعول

المقترحات
ُ

ال بد من االكتفاء بإعالم مجلس نواب الشعب
الذي يتولى سد الشغور.
ضرورة احترام حقوق الدفاع فيما يتعلق
بالفقرة األخيرة.

المالحظات

ملاذا يتم اإلعفاء من قبل مجلس نواب الشعب؟ والحال
أن مجلس الهيئة يتولى التحقيق والبت في املوضوع.
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المقترحات
ُ

الفصل 45

يلتزم أعضاء الهيئة و أعوانها بكتمان السراملنهي فيما
يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها
املحافظة على ّ
يخص الوقائع و األعمال و املعلومات التي يطلعون عليها
السر املنهي في كل ما بلغ إلى علمهم من
أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم على
وثائق أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة
بالنظرللهيئة وعدم استغالل ما أمكنهم االطالع عليه من أن يراعى في ذلك ما هو ضروري إلعداد التقريرالسنوية
معلومات لغيراألغراض التي تقتضيها املهام املوكلة إليهم والدورية التي تعدها الهيئة.
ولو بعد زوال صفتهم ،.مع مراعاة أحكام القانون املتعلق يتعين على أعضاء الهيئة طيلة مدة عضويتهم و خالل
ّ
سنتين انطالقا من تاريخ انتهاء مهامهم االمتناع عن
بحق النفاذ إلى املعلومة وواجب اإلبالغ عن الجرائم.
ُ
اتخاذ أي موقف علني يخل بسرية املفاوضات بخصوص
ويعد إفشاء السراملنهي خطأ جسيما موجبا لإلعفاء أو
املسائل التي تبت فيها الهيئة أو التي يمكن أن تحال إليهم
التأديب بصرف النظرعن التتبعات الجزائية.
الفصل 46
في نطاق ممارسة مهامهم
ّ
يحجراستعمال املعطيات الشخصية ّ
املجمعة لدى
و تنطبق هذه األحكام كذلك على األعوان اإلداريين و على
الهيئة في غيراملهام املوكلة لها وفقا للتشريع املتعلق
كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشموالته للمشاركة
بحماية املعطيات الشخصية.
في أعمال الهيئة

الفصل 47

الفصل 12

تحديد مدة املحافظة على السراملنهي مدة
املباشرة للمهام و سنتين بعد انتهاء املهام مثل ما
ينص عليه املرسوم .116
من الضروري إخضاع إجراء اإلعفاء إلى رقابة
املحكمة اإلدارية.

ربط الفصل  45من املشروع بين املحافظة على السر
املنهي و ضمان حق النفاذ الى املعلومة و واجب االبالغ عن
الجرائم وهو أمرايجابي.
غيرأنه لم يحدد املدة الواجب خاللها املحافظة على
السراملنهي و جعل عقوبة افشاء السراملنهي اإلعفاء وهو
ما يفتح الباب لكل أشكال التعسف من طرف مجلس
الهيئة ألن تقييم ما يعد سرا مهنيا يبقى رهينة األغلبية
التي تسيراملجلس و ال يخضع ملقاييس موضوعية.

محتوى مقبول مع ضرورة التأكيد على ربط هذا الفصل هذا الفصل ايجابي ألنه يقدم الضمانات
الضرورية الحترام االستقاللية
بمقاومة الفساد.
لكن للتأكد من هذه الضمانات ال بد من تقديم
العقوبات في صورة مخالفة هذه األحكام.

ّ
يحجرعلى أعضاء مجلس الهيئة ،في إطارادائهم ملهامهم،
طلب أو قبول التوجيهات أو التعليمات ،من قبل الجهة
ّ
املرشحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سيا�سي
مالي أو من قبل ّ
أو مجموعة مصالح أو مركزضغط ّ
كل
شخص طبيعي أو معنوي.
كما ّ
يحجرعليهم قبول الهدايا والعطايا واملنح ،مهما كان
ّ
عضويتهم.
مصدرها ،طيلة مدة

الفصل 48

يعتبررئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين
عموميين على معنى مقتضيات الفصل  82من املجلة
الجزائية وعلى الدولة أن توفرلهم حماية من كل
التهديدات أو االعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم
ملهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
و يعتبراالعتداء على أحدهم بمثابة االعتداء على موظف
عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب املعتدي طبقا
ألحكام املجلة الجزائية
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الفصل 8

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف االستقاللية
ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات املحمولة
والحياد وعلى أساس خدمة املصلحة العامة دون غيرها.
عليه بمقت�ضى هذا القانون أو في صورة اإلدانة بمقت�ضى وال يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم
حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جنـاية.
ملهامهم إال في الحاالت التالية و بمقرر معلل تتخذه الهيئة
بالتصويت وبعد تمكين املعني من حقه في الدفاع عن
نفسه :
 التغيب دون عذرثالث مرات متتالية عن جلساتالهيئة،
 خرق سرية أعمال الهيئة، مخالفة التحجيرات املقررة ألعضاء الهيئة.وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة املحكمة اإلدارية
طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.

الفصل 50

تخضع صفقات الهيئة إلى األحكام املنظمة لصفقات
ُ
املنشآت العمومية وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ
الشفافية و النزاهة و تكافؤ الفرص و املساواة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية ملراقبة الصفقات
يترأسها عضو من مجلس الهيئة من غيررئيسها أو نائبه
وتتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم:
عضو من مجلس الهيئة،
ممثلين ( )2عن الجهازاإلداري،
رئيس وحدة التدقيق  :عضو قار.

المقترحات
ُ

البد من الفصل بين جهة التعيين وجهة الرقابة
كما هو الشأن بالنسبة إلى القانون الفرن�سي
عدد  2017/55الصادرفي  20جانفي 2017
واملتعلق بالنظام العام للهيئات اإلدارية
املستقلة والهيئات العمومية املستقلة
وكذلك الدستور الكوملبي فيما يتعلق بالهيئة
الدستورية لتعديل قطاع السمعي البصري.
 من الضروري تحديد موجبات اإلعفاء بدقةكما جاء في املرسوم عدد .116
 البد من التأكيد على عدم قابلية العزل( )inamovibilitéبالنسبة لألعضاء باعتبارها
من اهم ضمانات اإلستقاللية كما اكده فقه
القضاء الفرن�سي في قرارالدوائراملجتمعة
ملجلس الدولة الفرن�سي بتاريخ  7جويلية 1989
قرار «أردونو» وفقه القضاء الكوملبي (املحكمة
الدستورية قرارحول هيئات التعديل الكوملبية
عدد  C 150لسنة 2003

المالحظات

 من غيراملنطقي ان يتم اسناد مهمة اإلعفاء لنفسالجهة التي تتولى اختياراألعضاء ألن في ذلك حد من
االستقاللية
 ولم يتم تحديد حاالت االعفاء بالتفصيل ولم يتم تعريف ما هو املقصود بالخطأ وخاصة الخطأالجسيم.
 كما انه لم يقع تحديد كيف يتم اإلعفاء و حسب أيأدلة و كيف يمكن معاينة الخطأ.
 -وال توجد أي ضمانات لحقوق الدفاع.
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الفصل 20

ي
ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا
والبصر
السمعي
لالتصال
املستقلة
العليا
الهيئة
تعد
لنشاطها وتقريرا في مجال االتصال السمعي البصري
تقريرا سنويا يتضمن :
فيه توصيات الهيئة  ،وتتم مناقشتهما في جلسة
ـ نسخة من تقريرالتدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،
عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي
ـ بيان النتائج والوضعية املالية للهيئة،
للجمهورية التونسية وعلى املوقع اإللكتروني الخاص
ـ امليزانية التقديرية للسنة املالية املوالية،
بالهيئة مع احترام التشريع املتعلق بحماية املعطيات
ـ عرضا ملختلف النشاطات التي تولتها خالل السنة
الشخصية.
املنقضية،
ُ
كما تقدم الهيئة و في نفس اآلجال التقريرين املذكورين ـ املعطيات املتعلقة باإلجازات املسندة والنزاعات
أعاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
والتحريات التي وقع القيام بها،
الفصل 52
ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات
يتضمن التقريرالسنوي للهيئة :
املتعلقة بها،
عرضا ملختلف األنشطة التي تولت الهيئة تنظيمها خالل ـ املعطيات املتعلقة بمخطط الترددات،
السنة املنقضية،
ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف املرسومة خالل
املعطيات املتعلقة باإلجازات املسندة،
السنة املنقضية،
ّ
املتعهد بها واالستشارات
واملخالفات
عرضا للشكايات
ـ صياغة األهداف املتعلقة بالسنة املقبلة،
الواردة على الهيئة،
ـ ويتضمن التقريراالقتراحات و التوصيات التي تراها
العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات
مناسبة لتطويرحرية اإلعالم واالتصال السمعي
املتعلقة بها.
والبصري وكفاءته وجودته وتعدديته،

ينشرهذا التقريرويوضع على املوقع اإللكتروني للهيئة
تقريرالتدقيق والرقابة املالية على حسابات الهيئة،
وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس
تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف املرسومة خالل
السلطة التشريعية واملنشآت االتصالية املعنية
السنة املنقضية ومدى التزام منشآت الدولة بتيسير
عملها،
صياغة األهداف املتعلقة بالسنة املقبلة،
االقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطويرقطاع اإلعالم
واالتصال السمعي البصري وضمان تعدديته وتنوعه
ّ
للتطور التكنولوجي،
ومواكبته
امليزانية التقديرية للسنة املالية املوالية

المالحظات
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المقترحات
ُ

من الضروري توخي املوضوعية
في صياغة التقريرو التعرض للصعوبات التي
تحول دون قيام الهيئة بمهامها واقتراح الحلول
لتجاوزها.
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 53

ّ ّ
ّ
ستة أشهرتقريرا يعنى بمدى احترام
كل
الهيئة
تعد
ّ
ّ
والحريات ّ
ّ
واإلذاعية للحقوق
عامة
التلفزية
البرامج
ّ
ولحقوق الطفل وذوي اإلعاقة خصوصا و مدى حرص
ّ
والتزام ّ
مؤسسات االتصال السمعي البصر ّي بترسيخ
ثقافة املواطنة و نبذ العنف و التمييز .
ّ
ّ
دورية حول وضع القطاع
غير
تقارير
تعد
أن
وللهيئة
ّ
ّ
ّ
موضوعاتية.
تقارير
تعد
أن
السمعي البصري كما لها
وتنشرالتقاريرللعموم ّ
وتوجه إلى ّ
كل من رئيس مجلس
ّ
الجمهورية ،ولها
ورئيس
الحكومة
ورئيس
الشعب
نواب
ّ
أن ترفع ّ
التوصيات التي ترى فيها فائدة

الباب السادس :أحكام انتقالية و ختامية

الفصل 54

النص القانوني الساري المفعول

الفصل 50

ّ
املستقلة
تبقى اإلجازات املسندة من طرف الهيئة العليا
يتعين على منشآت االتصال السمعي البصري املرخص
لالتصال السمعي والبصري واالتفاقيات املبرمة معها،
لها سابقا تسوية وضعيتها ألحكام هذا املرسوم في أجل
طبقا للمرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ في  2نوفمبر أقصاه سنة من تاريخ صدوره.
 2011وكراسات الشروط الصادرة عنها ،سارية املفعول
إلى تاريخ انقضائها.

الفصل 55

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع
االلتزام بالحفاظ قدراإلمكان على التناصف في تركيبة
مجلس الهيئة .وفي املرتين األوليين ،يحدد من يشمله
التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة وال
يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.
الفصل 56
إلى حين صدور القوانين األساسية املنظمة للقضاء
اإلداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين
والتراتيب الجاري بها العمل املتعلقة بضبط صالحيات
املحكمة اإلدارية وتنظيمها واإلجراءات املتبعة لديها على
األحكام املنصوص عليها بهذا القانون.

المالحظات

آل تزال الى حد اآلن هناك منشآت لم تسوي وضعيتها و
لذا وجب التنصيص على ذلك ضمن األحكام االنتقالية.
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المقترحات
ُ

الحترام التعددية السياسية نرى من الضروري
ان ّ
تعد الهيئة ّ
كل ثالثة أشهرتقريرا يقيم مدى
احترام املنشآت التلفزية واإلذاعية للتعددية
السياسية و لقواعد اإلنصاف الزمني في
مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو
املهنية في برامجها.

من الضروري التنصيص على واجب القنوات
التي لم تسوى وضعياتها في ظل املرسوم  116أن
تقوم بذلك في أجل ستة أشهرمن تاريخ صدور
القانون الجديد والتنصيص علي العقوبات في
صورة عدم احترام ذلك
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المقترح من طرف الوزارة
المشروع ُ

الفصل 57

تحال على وجه امللكية ممتلكات الهيئة العليا املستقلة
لالتصال السمعي البصري إلى الهيئة املستقلة لالتصال
السمعي البصري .و تتحمل هذه األخيرة ما عليها من
التزامات و ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن
الوزارة املكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية كشفا
يحال إلى الوزارة املكلفة بأمالك الدولة والشؤون
العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
الفصل 58
تحيل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري
وجوبا إلى الهيئة جميع ملفاتها وبياناتها مهما كانت
الوسائط الحاملة لها.

الفصل 59
تلغى جميع األحكام املخالفة لهذا القانون وخاصة الباب
الثاني من املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ في 11
نوفمبر  ، 2011من تاريخ مباشرة هيئة االتصال السمعي
البصري ملهامها.

النص القانوني الساري المفعول

المالحظات
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المقترحات
ُ

املالحق

ُ
•نص مشروع قانون هيئة السمعي والبصري  97 - 2017املقدم ملجلس نواب الشعب.
•نص املرسوم  116 - 2011املتعلق بالهيئة التعديلية للسمعي البصري (الهايكا).
ُ
•نــص الرســالة املفتوحــة االولــى التــي ُو ّجهــت للرئاســات الثالثــة مــن قبــل مجموعــة مــن منظمــات غيــرحكومية
تونســية و دولية بخصوص مشــروع القانون في  20جوان .2017
•نص الرسالة املفتوحة الثانية التي ُو ّجهت للرئاسات الثالثة من قبل مجموعة من منظمات غيرحكومية
تونسية و دولية بخصوص مشروع القانون في  18ديسمبر .2017
•نــص بيــان وزارة العالقــة بالهيئــات الدســتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق االنســان فــي  20ديســمبر 2017
والــذي تــرد فيــه الــوزارة بشــكل غيــرمباشــرعلــى الرســالة املفتوحــة الثانيــة.
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���� ���������� ������� ��� ���� ��� �������:
 ����� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ����� �� :������ ������ �� ������ ����� ���� ����� �������.
 ���� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� ����� :����� ����� �����.
 ����� ����� ���� ����� ������ ������ ��� ����� :�� ������ ����� ������ �� ���� �� ������ ����� �� ������.
 ����� ��� �������� � �������� �� ������� ������� ��� :������ ����� �� ������ ������ ����� ��� ����� �� ����
�� ����� �������� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� ����
���� ������ ���� �������� �� �� ���� ���� ��� ���� ���
�� ������� ���� ����������������� ������� ����� ����� �� .
������� ���� �� ����� ������ ��������� �� ������� ��������
�� ������� ������ ���������.

� ����� �� ��� ��� ������ ����� ����� ����� �� :
������ ���� ���� ������ �� ��� ������ ��� ������ ��� �� ����
������ �� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� �� �����
����� ���� ��� ���� ������.
����� ����� ������ � ������ ����� ����� ����� �� :
������� ������� ����� ������ ���� ��� ������� ���� ��
����� �� ������� �� ���� �� ����� ������ ������ ���� ������
�� ������ ��� ���� ����� ������� ���� �� ��� ���� �������
�� ������ ����� ��� ������ ����� ����� ������ �� ����
����� ���� �� ��� ������� ���� �� ���� �� �������� ��� ����
������� �� ������ �� ����� �� ������� � ������� ��� ����
��������� ��������.
 ��� ������� ��� �� ����� �� �� �� ��� ��� :�� ������ ������ �������� �� ������ �� ����� ���� ��� �������
���� �� �����.
 ���� ������ ����� ���� �������� �� �������� ����� :��� ����� ���� ������� ����� ����� ���� �� ���� ����
������.
 ����� ��� ������ �� ����� � ����� ������ �� :������ �� ����� ���� ��� ����� �� ������ �� ����� �������
�� ������ �������� ���� ��� ������ �� ������ �� � � ����
���� ����� �� ��� �����.
����� ���� ���� ����� -

 �� ��������� ������� �������� ������� ����� ����� :�� �������� ��� ������.
 ����� ����� ���� ��������� ����� ���� ������� :������ � ���� �������� �������� �� ������ ������ �������.
 ����� ���� ������ ������ ������������� ����� :������ ������� ���� � ����� ����� ������ �� ��������.
 ����� ����� ������ �������������� ���� ������� :�� ������ ������ �� ������ � ����� ���� ����� �����
���� ��� ��� ��� ����� � ��� ����� ���� ����� ����� �����
�� �������

��������� �������� ��� ������� �������

�������� ������ �� �����.
 ���� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ���� :������ ��� ������ ���� ��� ����� ��������� ����� �������
������� ������ ��� ���� ��� ��������� ������ �������
����� ��� �������� ����� ������.
� ��� ������ ���� ���� ��������������� ������� ��� :
����� ���� �� ����� �����.
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����� ���� ������ ������� ������ ������ ���� � 3
��������� ��������� ������� ���� ����� ����� ���������
�������� � ����� ��� �������.
����� ��� �������� ��� ������ �� ���� ����� ��� � 4
������ ������ � ������.
����� ����� ������� �������� ������ ����� � 5
�������� :������� ������� ���� ��� ������� ��� �� 4 � 3
� ������ ��������� ��������� ������� �������� �����
������ �������� �������
� ���� ��������
� ���������
� �������� �� ������� �� ������ � ������
� ��������� � ���������
����� ������ ��� ������� ������ ����� ������� ����
������ �� ������� ����� ������� :
� ������ ����� ������ ������� �������
� ������ ���� ��������
� ����� ��������
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��� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �����
������ ��� �������� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ��������
������� �� ������ ����� ������ ����� �� ��� �����.

� ����� ���� ������ ������� ������
� ����� ����� �������
� ����� ������� ������� ������ �������� ������.
����� ������ ������ ������ �������� ������ ������ �� -
�������
����� �������� ����� ������ ������ ���� ���� � 6
�������� �������� ������ ����� ���� ������� ���� ������
������ �������� ������ ������ ������� ���� ������ ���
���� ���� ������ ������ ������� ��������� ����
��������� ������� ����� ���� �������.
����� ������ ������ ��������� ���� ��� ���� �� ��� ���
���� �� ���� ������� �� ������� �� ��������.
����� ���� ������ ������ �������� ������ ������ ������ �� -
������� ��������
����������� ������ �������� ������ ������ ���� � 7
������� ���� ������ ����� �� ��� ������ ������ �����
��� ������� �������� � ������� �� ����� ����� ������� ����
���� ��� �������� �������:
� ��� ����� ���� ��������� ��� ������� ����� ������
������ ���� �������
� ����� ������� ���� ��� ������� ������ �� ���� ��� :
�� ������ ������ �������� ������� ������� ����� �����
������� � ����� ��� ���� �������� ���� ���� ���� ������
������ �������� ������ ������ � ������.
� ����� ������ ������� �� ���� ������ ��������� ����
������ ��� ���� ���� �� ������ ������ ������� ��������
� ����� ������ ������� �� ������� ������� ����� �����
���������
� ��� ���� ������� �� ������� ������� ����� ����� �����
������� ������� ��� ��������
� ��� ���� ������� �� ������� ����� ������� �����
������� ������� ����������
�� ���� ����� ����� ������ �������� ������ �� ������
������ �� ����� �� ������ �� ����� ������ ���� �����
��� ������� ��������� �������� ��� � ���� ����� �� ����
���� ����� ������ �� ��� ������� ������� �� ����� �����
�� ����� ������ �������� �� ��� ���� ������ �� ��� �������
�� ���������.����� ���� ����� ������ ������ ����� ������ .
��� ����� ���� ������ ������ �������� ���� �� ����� ���
����� ������������ �� ������ ����� ��� ����� ���� .
��������.
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������ ����� ������ �������� ��� ������ ������ �����
�������� ������ ����� ����� ����������� ����� ���� � .
������� ������� ������ �������� ��� ������ �� ���� ������
������� ����� � ������ �����.
����� ��������� ��� �� ������ ������ ����� ����� � 8
������� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ������� .
���� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������ ������� �� ��
������ ������� � ����� ���� ����� ������ �������� ���� �����
������ �� ��� �� ������ �� ���� :
 ������ ��� ��� ��� ���� ������� �� ����� ������� ��� ���� ����� ������� ������ ��������� ������� ����� ������.����� ������ ������� ������ ������ ������� ������� ���
������� ���� ���� ����� ������.
����� ������� ���� ��� ������ ������ ���� ����� � 9
���� ������ �������� �� ������� ������ ���� � ������� �������
�������� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ������.
����� ������ ������ �� ������� ���� ��� ����� ���� � � 10
�������� ������ ������ ������� ���� ��� ������� �����
�� ���� �������� �� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ��
���� �� ��� �� �������� ����� ������ �������� ���� ����� ��
������� ����������� ���� �� ���� �� ���� � ��� .
������ �� ��� ������� ������� �� ����� ����� �� �����
������ ��������.
����� ����� ������ ������ �������� ������ ������
������� �� ����� ������ ���� �������� ����� ����� ���
����� ��� ������ ���� ������ ��������� ��� ��� ��������
����������.
����� ����� �������� �� ������ ����� ���� � � 11
������ �� ��� ������� �� ���� �������� ��������� �������
����� �� ����� ������� ������� ��� ������ ������ ��� ��
����� �� ��� ���� ������� ������ �������.
���� ��� ������ ��������� �� ����� ������ �����
�������� �� ��� ����� ��� ������� �������� ����.
��� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����
��� �������� � �� ���� ����� �����������.
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�� ���� ������ �� �� ������� �������� �� �����
������ ���� ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� ���� �����
������ �� ��� ������.
����� ������ ���� ������ �������� ������ ����� ����� � 12
���� ��� ������� ������� ���������� ���� ������ �����
�� ��� ��� ����� ��� ������� ������ ������� ��� �� ����� ��
��� �� �� ����� ����� �������� ������� �������� ���� �����
������.
����� ��� ����� ������� ���� ��� ������� ���� �����
������ �� ����� ������ ������ � ������� �� ����� �� ����
���� ��� ����� ��������� ����� ������� ���� ��� ����
������ �� ���� ��� ������ ���� ���� � �� ���� ���� �� ����
����� �� ���� ������ ������.
������ ��� ������ ���� ��� ������ �������� ���� ��
��� ���� ���� ������ �� ������� �������� �� �����
������.
����� ��� �������� ����� ����� ������ ����� ���� � 13
�������� ������� ������� �������� �� ����� ����� �������
������ � ������ �������� ��� ������ ���������� � ������ ����
������ ��� �� ��� ���� ������ �� ���� �������.
����� ������ ����� ������� ��������� � ����� ���� � 14
�������� ������ ���.

� ����� ��� ����� ������ ����� ���������
� ����� ����� ������ ��� ���� ������
� ��� ����� ������� �������� ������� �������� ��� ����
���� ������ ���� ����� ������ � ����� � ������
� ����� ����� ��� ������ �� ������� ������� ��������
� ��� ������ �� ������� ������������ ������� �
� ����� ������� ������� ���������� ������ ������ ������
������� �� ��������� ���������
� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �����.
����� ������ ������ �������� ������ ������ ����� � 16
�������:
� ����� ��� ��� ������ ���� ������� ���������
������� �������� ������� ������� �������� ��� ���� ������
������ � �������
� ���� �� ����� ��� ������� �������� ������ �������
����� ������ ������ � �������
� ���� �� ����� ��� ������� �������� ������ ������� �����
������ �� ������ �������� ����� ��� ����� ������ �������� ��������
������� ���� ������� ������ �� ����� ���� ������� ����� �����
.�������� ������ �� 2

����� ������ � �� �������� ������ ������ �������� ������
������ �������

�� ���� ����� ������ ����� �� �� ���� ��������� � ���
������ ������.

����� ���� � �� ��������� �������� ����������

� ������� �� ������� ������� �������� ������ ��������
������ ��� �������� ������ ������ ������ ������
��������

����� ������ ������ �������� ������ ������ ���� � 15
������� ��� ����� ������ ������ ������ � ������ ����
������� ������� :
� ��� ����������� � ���� ������ ������ ��������

� ���� ������� ������� �������� ���� ������ ����
������� ������ ������ � ������ ��� ��� ������� �������
�������� �� ���� ������� ��������

� ��� ���� ������� � ��������
� ��� ���� ������ ������ ������� ������ �������
������ ���������� ������ �������
� ��� ���� ������ �� ����� �������� �� ��� ����
�������� ������� �� ������� �������� ������ ������
� ���� ������� �� ����� ����� ������ ������ �������
������ ������ ����� �� �������
� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ������
������� ���� ��� ������ �������� ���� ������� ��� ����
���� �� ����� �� ������
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����� ������� �� ����� �������� ������ ������ ������
������ �����.
� ��� ������ ������ � �������� ������ ������ ������
������ ������ � ������ �������� � ������ �������� �
� ������ ���� ����� ������ ������ � ������ ������
������ ������ ����� ���� �������� ������� ��������
�������� �������� ��� �������
� ����� ��� ���� ���� ������� � �������� �� ����� �������
���� ���� ����� ������ �������� ���� �� ��� ������
����� �� �� ��� ������ ������� ������ ������ �������.
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� ��� ��� ������ ��� ������ ������ ���� ����� ������ ��
������ ���� ������ ����� ��� ����� ������ ���������� ����
���� ��������� � ���� ����� ������� ���� ��������� ������
�������� �������� �� �������� �� ������� �� ����� �����
������ ������ � ��������� � �������� ���� ����� ��� � .
�������� ���� ��� ���� ������
� ����� ��� ������ ������ ��������� ���������� ���� ����
������� ������� ������ ������ ������ ��� ������� ��������
������� ��������� ���� ����� ������ ��� �� ��� ����� ������
������ � ������ ��������� ������� �������
� ��� ������� �������� �������� ������� ������� ����
����� ������ ������ � ������ ��� �

� ����� ��������� �������� ���������� ��� ������� ���������
���������� ���� ������� ������ ���������� ���������
��������� �������� ����� ���� ������ ������ � �������
� ����� ����� ������� �� �� ����� ������ ������� ��������
������� �������� �������� ������ ������ � ������.
����� ������ ������ �������� ������ ������ ��� � 20
������� ������ ����� ����� :
� ���� �� ����� ������� �������� ��� ������ �������
� ���� ������� �������� ������� �������
� ��������� ��������� ����� ������� ���������
� ���� ������ �������� ���� ������ ��� ����� ���������

� ����� ��� �� �������� ��� ������ �������� �� ������
����� ��� ��������� ������ ����� ������ ������ �������
������� ������ ����

� �������� �������� �������� ������� ��������� ���������
���� ��� ������ ��� �

� ���� �� �������� �������� ������ ������� ��������
������� � ������� ����������

� �������� ���� ��� ������� �� ��� ������ ���������
�������� ����
� �������� �������� ����� �������� �

� ������ ��������� �������� �� ��� ����� ����� ������
�������� ���� ������� �������� ������ � �������� ������
��� �����.
����� ��� �� �������� ������� �������� ����� ��� � 17
������� ������� �������� ���� ������ ������ �������� �������
�������� �������� �� ������ ������ �������� ������ ������
�������.
����� ����� ����� ������� �������� ������� ���� � 18
���� ����� ������ ���� ����� �� ������ ������ ��������
������ ������ ������� �������� �� ������� ������� ��������
� ������� ������ ������ ������ � �������.

� ����� ��� ����� ������ ������ �������� ��� �����
�������� �
� ����� ������ �������� ������ ������� �
� ������ ������� ��������� � �������� ���� ����� ������
������ ���� ����� ������� ������ ������� ������� ������
���������
���� ��� ������� ����� ��� ������ ��������� ������
����� ���� ��� ��� ���� ��������� ���� ���� ������
��������� �������� �������� ������� .
����� ������ � �� ��� ����� ������

����� ������ � �� ��������� ���������
����� ������ ������ �������� ������ ������ ����� � 19
�������:
� ����� ����� ����� ������ ��������� �������� ���
������ �������� �� ������ �������� �� ������ ������ ���
������ ��������� �������� ����� ������ ������ � �������
� ����� ����� ������ ��������� �������� �� �� �������
���� ������ ����� ���� ������ ��������� �� ������ ����� ����
����� ����� ������ ������ � ������ �
� ������ ����� ��������� �������� �������� ���
������ �������� ���� �� ����� ���� ������ �������� �������
����� �������� �������� ��������� � ��������� ��� ������

������ 2572

����� ������ ����� ���� ���� ������ ����� ����� � 21
������� �� ���� ����� ���� ����� �� ������ �� �� ���
������� �� ���� ������� ������� �� ����� ���� ������� ���
���� ��� ����� ������ �� ����� �� ���� �������������� ����� .
� ���� ������ ������� ������ �������� ����� ��� ������
����� �� ���� ����������� ������� ���� ��� ���� ��� .
���� ������ ����� ����� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���
������ ��������.
������ ������ ������� �������� �� ������� ������� ��
���� ����� ����� ������ ����� ������ ������ ����.
���� ������ ������ �������.����� ��� ������ ������ � .
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����� ������� ����� ����� ������� ������� ������ � 22
������ ������� ������ �� ��� ���� ������ �� ��� ������
�������� ��� ����� )�( ������� ����� ������ ��� ����
������ �������� ��� ������� ������� ������� ���������� ���
��� ������ ��� ������ ������ ��������� �������� ���������
������ ��� ����� � ����� ������ ������ � �������� ������ .
���� ��������� ��������� ���� ��� ��� :
 ����� ���� ������� ������� ��������� �������� ������� � ��� �� ��������� ������ ������ �� ������ ������������������ ��� ������ ��������� ���������� ��������� ���
�����.
�������� �� ������� ��� ������� ������ ������� �������
�������� �������� ��������� �������� ���� �� 10 ����� �� 4 � 3
����� ����� ��������� ������� ����� �� ��� ���������
������ ���� �� ���� ������ � � ���� ������� ��� ���������
����� ��� ���� ����� ������� ������� ������� �����.
������ ������ ������ �������� ������ ������ �������
�������� �� ������� ������� �������� �������� ������ ������
������ �������� �������� ������� ������� �������� ���������
������� ������ ������ ������ �������.
����� ������ � �� ������� ������ � ������ ������
����� ������� ������ ������ �������� ������ ������ ����� � 23
�������� ������ ����� ������ � ����� ����� ������ ��������.

����� ����� �� ����� ������ ����� ������ ���� � 26
������ �� ������ ������ ������ ��� �������� ���� ������
������ ����� ������ ���� ����� ���� ������ � ���
�������� ���� ����.
����� ������ � �� �������� ���������
����� ������ ������ �������� ������ ������ ����� � 27
������� �� ����� ����� �� ���� ���� ������� ��� ������
������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ����
������� ������ �� �����.
����� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� �� � 28
������ ������ ��� ������ ���������� �������� �������
������ ���� ������ ������� ������ ������ �� ��������
������� ���� ��� �������� ������ ������ �� ��� �������
����� ������� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ����
�������� ������ ������� ��� ����� ������� ��� �� ��� ��� ����
��� ������� ������� ��������� �������� ������� .
����� ������� ���������� ��������� ��� ���� �� � 29
������� ������ ��� ����� �� ������� ������ �� ���������
������� ���� ���� ������ ������ ��� ������� ������� ����� ��
��������� ������ �������� �� ������ ���� ������ �� ��������
������������ � ��� �� ������� ���� ������� ������� ���� .
���� ��� ���� �� ����� ����� ����.
��� ���� ��� ������� � ���� ������ ������� �� ���� ���
������� �� ��� :

����� ������� ������ �� ����� ��� � ����� ���.
����� ������� ���� ����� ������ � ������� ���������.

� ���� ���� ������ ������ �� ��� ����� ��� �����
������� �� ������ ����

� ���� ������� ��������� :
 ����� ������ �� ���� ������ �� ������� �������� ��������� ���� �� ������ ���� �� ����� ������� ���� ������ ����

� ������� ��������
� ��������� ������� ��� �� ������� �������
� �������� ������� ���������

 ��� ���� ����� ���� ������� ������ �� ������ ��������������

� ������� ��������.
������ ������� ������ ����� ������ ������� ��� �� ��� ���
������� ������� ��� �� ������� ������.

 ����� ����� ���� ������ ��� ������� ������ �������� ���� ���� ����� �� �������

����� �������� ���� ����� ��� �� ������ ���� � 24
��������� ������� �������� ������ ������ ������ ������
������� .������� ��� ���� ���� �� �� ����� .

��� �� ������ ��� �� ���� ������� ������� �� �����
��������� �������� ������� �������� ���� ������ ������� ���
�� ������ ���� ������� )�� ������ �������� ��� �� (% 5
����� ������ ��� ����� ������� �������� �������� ������
���������

����� ������ �������� �������� ������ ����� � � 25
�������� �������� ��� ����� ������ ������ ������ ������
������� ����� �������� ������� ����� ���� �������
���������.
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� ������ ��� �� ������� -

 ����� ���� ��� ������ �������� �� ������� ������� ��������� ���� ��� .
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����� ���� ���� ����� ������ ������ ���� �� � 30
�������� ����� ������ �� ��� ������� �� ����� �����
��� ���� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ��������
������ ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������� ������
������� ���� �������� �������� ����.

��� ��� �� ��� ������ ��� ����� �������� �� �����
������ ���� ���� ������� �� �� ����� ������ ��������
������ �� ��� ����� ����� ���� �� ������ ���� �� ����
������ ������� ������ �� ���� ����� ����� �� ���� �����
��� ������ ����.

��� ���� ������ ������ ���� ����� ������ ����� ����
����� �� ��������� �� ���� ������� ������ �� ����� �������
���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ������� �������.
������ ������ ����� �������� �������� ������ ���������� .
����� ������� ��� ������� ������� ������� �� ������ ��
����� �� ���� ���� ������� ������ �������� ����� ��������.

����� ����� ����� �� ��� ��������� ���� ��� ���� 7
������ ���� ������ ��� ������� ������� ���� �� �����
����� �� ���� �� ��� � ������ ����� ������ �� ����� �����
����� ��� ���� ��� ���� �� ��� ������� �� ����� ��
����� ������� ���� ����� ������.

�� ���� ��� ���� ������� �� ����� ��� ������.
���� ������ ����� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��
����� ����� ���� ������ ������ �������� ����� ��������.
��� �� ����� ���� ���� ������� ������ ����� -
�������� ������� ������� ���� ����� � ��� ���� ������ ������
���� ���� ������ ���� �� ��������� �� ��� ���� ���
����������� ������� ������ ���� ���� �������� ��� ���� ��� .
�������� ������ ����� ����� ������� �������� .
���� �������� ��� ���� ������ ����� ������� �� �����
��� ���� � ������ �� ���� ����� ������� ����� �� ��������
������� ��� ���� ������ ������.
����� � ����� ��� �� ������ ������ ���� �� � 31
���� ������ ������ �������� ������ ������ ������� �����
������ ��� ����� ��� ����� ������ ��� ����� � ��� �� ����
���� ��������� ���� ������ ������ ���� ��������.
����� ����� ��������� �������� ��������� ���� � 32
������� ��������� � ����� ����� �� �����.
��� ������ � ��� ������� ������� ��� �� �� ����� ��
������� � ���������.
����� ��������� ��� ����� ������� �� ����� �����
������ ��������� ������� �������.
���� ����� �������� ������ �� ��� ����� �������.
���� �� ����� ������ ��� �� ���� �� ������� ������
������ ����� ����� ������ �� ���� ������� ���� ������.
������ ������ ���� ������� ������� �� �� �����
�������.
���� ������� ��� ���� ������� �� �� ����� �� ����
��� ������ �� ��� ���� ������ ��� ����.
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���� ������� ������� ��� ���� �� ���� �� ���� ��
����� ����� �� ���� �� ������ ������� ������� ��������
��������� ���� ������ �� ������ �������� �� �������.
����� ����� ���� ����� ������ ����� ���� �� � 33
����� ��� ������� ���� ��� ������� ���� ���� �������
��� � ����� )������� ��� ����� ������ ���� �� ������� (25
��� ����� �������.
����� ������ ������ �������� ������ ������ ����� � � 34
������� ������ ��� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ���
�� ���� ����� �� ��� ���� ��� ������� ���� ���������
�� ��������.
����� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ������ ����� � 35
�� ����� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ �������
���� ��� ������ ���� ������� ������ ������ ���� �� ���
��� ��� �� ������ �� ����� �� ������� �� �� ������.
���� ������ �������� ������� ������.
��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ��� ���� �����
������ ���� ��� ������.
���� ������ ������ ����� � ���� ���� ���� �������� ����
���� ���� ������� ��� ��� ����� ��� � ��� ����� ���� ����
������ ������.
����� ����� ��� ��� ������� ������ ����� ����� � 36
��� ����� � ��� ����� ��������� �� �� ����� ��� ���
������ ���� ������ ��������� ��������� ������� �����
�� ��������� ����� ���� ��� ����� ������ �������� ���
������.
����� (5) ���� ��� ������� ������ ����� ����� � 37
��� � ����� )���� ����� ��� ���� �� �� ����� ��� (20
�������� ���� ������ �������� �� ������� ��������� �������
������� ���� ������� �� ����� ������� �� ������� ���
�����.
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����� 30� 29 �������� ����� ������ �������� ���� � 38
���� ���� �������� ������� :
���� ������ ������ �������� ������ ������ ������� ���
���� �� ���� �� ��� ���� ������ ������ ������� ���������
�������� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ���� � �����
������� ������ ������ �� ��� ��� .����� ����� �� ���� 30
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نص الرسالة املفتوحة االولى التي ُو ّجهت للرئاسات
الثالثة من قبل مجموعة من ُمنظمات غيرحكومية
تونسية و دولية بخصوص مشروع القانون في 20
جوان 2017
 20جوان 2017
رسالة مفتوحة إلى:
السيد الباجي قائد السب�سي ،رئيس الجمهورية
السيد محمد الناصر ،رئيس مجلس نواب الشعب
السيد يوسف الشاهد ،رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد،
يهــم املنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة املمضيــة علــى هــذه الرســالة أن تبلغكــم عميــق انشــغالها إزاء مشــروع
القانون املتعلق بإحداث «هيئة االتصال السمعي البصري» الذي تلقته رئاسة الحكومة من الوزارة املكلفة بالعالقة
مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان لتعارضــه مــع املكاســب التــي نــص عليهــا الدســتور فــي مجــال
حرية التعبيرواإلعالم واســتقاللية تعديل االتصال الســمعي والبصري.
ونتوجه إليكم من خالل رسالتنا هذه لتنبيهكم بخطورة هذا املشروع ،الذي فضال عن كونه يتعارض مع املعايير
الدولية لحرية اإلعالم واستقاللية ،سيكون له حتما انعكاسات سلبية حق املواطن في صحافة ّ
حرة وملتزمة بقواعد
املهنة الصحفية وأخالقياتها.
وإذ نؤكــد علــى أن تشــتيت النصــوص القانونيــة وتجزئتهــا ،مــن خــال تبنــي مشــروع قانون»األحــكام املشــتركة بيــن
الهيئات الدســتورية املســتقلة» وفصل قانون «إحداث هيئة االتصال الســمعي والبصري» عن باقي األحكام املنظمة
للقطاع يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص والحد من حرية االتصال السمعي والبصري واستقاللية
الهيئــة التعديلية.
ونشدد على أن هذا التم�شي يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد واملعاييرالدولية وما يجري في الدول الديمقراطية
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من توجه نحوتوحيد النصوص القانونية وتجنب تشتيتها.
فإننــا ندعــو الحكومــة ومجلــس نــواب الشــعب إلــى تجنــب هــذا التم�شــي والتوجــه إلــى تبنــي قانــون شــامل لالتصــال
الســمعي والبصــري يحترم دســتور  2014واملعاييــرالدوليــةُ ،ويصــاغ فــي إطــارحــوارجــاد ومســتمريشــارك فيــه منظمــات
املجتمــع املدنــي املعنيــة واملهنيــون والخب ـراء املشــهود لهــم باالســتقالل فــي الـرأي والكفــاءة فــي مجــال اإلعــام.
السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس مجلس نواب الشعب،
السيد رئيس الحكومة،
لقــد نظــم املرســوم  116لســنة  2011املصــادق عليــه منــذ نوفمبــر  2011القطــاع الســمعي البصــري فــي تونــس
وأحدثــت بموجبــه «الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البصري» (الهايــكا).
َ
وبعــد التصويــت علــى دســتور جديــد فــي جانفــي  ،2014كان ُمنتظـرا مواءمــة النصــوص التشــريعية املتعلقــة بحريــة
االتصــال الســمعي البصــري ،مــع الدســتور الجديــد.

غيــرأن وزارة العالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان ،املكلفــة بالقيــام بهــذه املواءمــة،
اعتمــدت مقاربــة شـ ّـتتت األحــكام املتعلقــة باالتصــال الســمعي البصــري فــي مشــاريع قوانيــن متعــددة دون مناقشــتها فــي
وقــت واحــد.
وفي هذا الصدد ،صاغت الوزارة في األشهراألخيرة مشروع قانون يق�ضي بإنشاء هيئة االتصال السمعي البصري،
التــي مــن املفتــرض أن تعــوض الهيئــة الحاليــة (الهيــكا) دون أن يتــم وضــع تصــور عــام إلصــاح تعديــل االتصــال الســمعي
البصري.
ومثــل هــذا التم�شــي يجعــل مــن الصعــب جــدا تقييم أثــرإحــداث هيــكل لتعديــل االتصــال الســمعي والبصــري فــي ظل
غياب تصور شــامل لإلصالحات املقترحة والتي ســتكون مضمنة في قوانين متفرقة.
وعــاوة علــى ذلــك ،لــم يتــم إخضــاع مشــروع القانــون الحكومــي إلــى استشــارة تمكــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي
القطــاع اإلعالمــي مــن املشــاركة فــي صياغــة اإلطــارالتشــريعي الــذي يعنيهــا ،علــى الرغــم مــن أن عــددا مــن الفاعليــن فــي
القطــاع تقـ ّـدم بمبــادرات أو شــارك فــي إعــداد مبــادرات تهــدف إلعــداد نــص تشــريعي بديــل للمرســوم عــدد  116لســنة
.2011
وبعــد االطــاع علــى أحــكام مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري املذكــور ،يهــم املنظمــات املوقعــة علــى
هــذه الرســالة أن ترفــع إليكــم أهــم املالحظــات املثــارة بشــأنه:
     .1صياغــة غيــر ُمرضيــة :بســبب رداءة تحريــرالنــص وغيــاب تعريفــات واضحــة للمصطلحــات املســتخدمة ،مــن

الصعــب فهــم مشــروع القانــون واســتيعاب صالحيــات هيئــة االتصــال الســمعي البصــري ووظائفهــا بشــكل واضــح.

62

جمعية يقظة  -قراءة في مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري  -جانفي 2018

 .2تقييد خطيرلصالحيات هيئة االتصال السمعي البصري:
أ .انعــدام الوضــوح فيمــا يخــص دور الهيئــة فــي منــح التراخيــص :يفتقــد اإلجـراء املنصــوص عليــه فــي الفصــل  7إلــى
الوضوحفيمايتعلقبمسألةإصدارالتراخيص      .
وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي توضيــح املقصــود بضــرورة «التنســيق» مــع الوكالــة املكلفــة بإســناد التــرددات لتحديــد
صالحيات كل طرف .فبما أن الوكالة املكلفة بإسناد الترددات خاضعة للدولة بشكل تام ،قد ُيصبح منح التراخيص
ً
متوقفــا علــى قـرارسيا�ســي بحــت .وعــاوة علــى ذلــك ،ال يحــدد النــص إجـراءات وشــروط منــح التراخيــص.
ووفــق القانــون الدولــيّ ،
يتعيــن أن يكــون إســناد تراخيــص مؤسســات اإلعــام الســمعي البصــري صالحيــة حصريــة
لهيئــة مســتقلة.
ُ
ب .لبس حول دور الهيئة في سياق الحمالت االنتخابية :يعطي مشروع القانون الحالي صالحيات مشتركة لكل من
هيئة االتصال السمعي البصري والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة الحملة االنتخابية
ُ
فــي وســائل اإلعــام ،دون تحديــد صالحيــات كال الهيئتيــن ،علمــا أن هــذا اللبــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نزاعــات فــي تأويــل
سلطة كل منهما ،علما أن املرسوم عدد  116كان أكثردقة ووضوحا في هذا الباب.
كاف فــي عمليــة إقالــة مديــري املؤسســات اإلعالميــة العامــة :إذا كان مشــروع قانــون هيئــة االتصــال
ج .دور غيــر ٍ
الســمعي البصــري ينــص فــي الفصــل  14علــى أخــد «الـرأي املطابــق» للهيئــة فــي «مقترحــات الحكومــة فــي تســمية الرؤســاء
املديريــن العامين للمؤسســات العموميــة» ،فإنــه فــي املقابــل ال يمنحهــا أيــة صالحيــات علــى مســتوى القـرارات املتعلقــة
باإلقالــة والتعييــن ،ممــا يمهــد الطريــق أمــام تعيينــات بدافــع سيا�ســي أو ألســباب تتعلــق باملنفعــة.
ّ
وفي هذا السياق تذكراملنظمات باإلقالة األخيرة للرئيس املديرالعام ملؤسسة «التلفزة التونسية» إلياس الغربي
في  16جوان  .2017وترى أنه كان على الحكومة أخذ الرأي املطابق للهيكا عمال بمبدأ توازي الصيغ واإلجراءات الذي
يحتم اعتماد نفس إجراءات التعيين عند اإلقالة ،خاصة وأن هناك استقرارفقه قضاء في هذا الشأن.
وحســب القانــون الدولــي ،يجــب تحويــل مؤسســات اإلعــام العمومــي إلــى مؤسســات تســدي خدمــة عامــة ،وتكــون
استقالليتها فعلية إزاء السلطات العامة والخاصة .في حين أن املؤسسات السمعية البصرية العمومية ال تزال تسير
إلــى اليــوم بقوانيــن صــدرت فــي عهــد الدكتاتوريــة مثــل القانــون عــدد  33لســنة  2007املتعلــق باملؤسســات العموميــة
للقطــاع الســمعي البصــري وأوامــره التطبيقيــة.
د .غموض بشــأن ســلطة فرض العقوبات :ينص مشــروع القانون على اضطالع هيئة االتصال الســمعي البصري
بتحديد املخالفات واإلخالالت التي ترتكبها مؤسسات االتصال السمعي البصري وتلقي الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات
ً
باإلضافــة إلــى إج ـراء تحقيقــات فــي هــذا الســياق ،علمــا أن هــذه الصالحيــات واردة فــي بــاب الرصــد وتقديــم الشــكاوى
للجهــازاإلداري.
وإذا كان النص يشــيرفي عدة مناســبات إلى صالحية الهيئة في «اتخاذ العقوبات املناســبة» ،فإنه ال يحدد طبيعة
هذه العقوبات بأي شكل من األشكال.
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وفــي ضــوء املعاييــرالدوليــةّ ،
يتعيــن أن يحـ ّـدد قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري ،بوضــوح ،ســلطات الهيئــة
العقابيــة وطبيعــة العقوبــات املترتبــة عــن ارتــكاب االنتهــاكات ،وضمانــات إجرائيــة جديــة تشــتمل بالخصــوص علــى
ّ
جلســة اســتماع ملرتكب االنتهاك ،باإلضافة إلى إجبارية أن تعلل الهيئة كتابيا العقوبات ،وتتيح إمكانية الطعن فيها.
ه .غياب تام لصالحيات تنظيمية بشأن التركيزوشفافية أصحاب املؤسسات اإلعالمية :ال ينص مشروع القانون
ّ
على أية صالحية فيما يتعلق بمراقبة مدى احترام القواعد املرتبطة بتركزملكية وشفافية املؤسسات اإلعالمية.
ووفــق املعاييــرالدوليــة ،تمثــل تعددية وســائل اإلعــام أحــد األهــداف الرئيســية لسياســة وســائل اإلعــام ،ويجــب
أن تكــون هــذه التعدديــة مكفولــة بالقانــون .ومــن املهــم أن يحــدد القانــون بدقــة دور هيئــة التعديــل فــي هــذا الصــدد.
 .3أوجه القصور في الجوانب املتعلقة بضمانات استقاللية الهيئة:
أ .استقالل مالي َّ
مقوض :ينص الفصل  1من مشروع القانون على أن هيئة االتصال السمعي البصري «مستقلة»
وتتمتــع «باالســتقالل املالــي واإلداري» .بيــد أن النــص ال يضمــن لهــا التمويــل الكافــي ،حيــث يشــيرإلــى أن مجلــس الهيئــة
يوافــق علــى ميزانيــة ســنوية يتولــى إعدادهــا الجهــازاإلداري تحــت إشـراف رئيــس الهيئــة ،ولكــن دون أن يحــدد النــص فــي
أي من أحكامه شروط وصيغ تمويل هيئة االتصال السمعي البصري ،وال الجهة املمولة ووفق أية معايير.
ووفق املعاييرالدولية ،يجب أن يتوفرللهيئة ضمان للحصول على تمويل كاف ومستقرلعدة سنوات    .
 .4قصــور فــي صيــغ تعييــن أعضــاء الهيئــة وإقالتهــم  :ال يحــدد مشــروع القانــون بدقــة األســباب التــي قــد تــؤدي إلــى
إقالــة أحــد أعضــاء املجلــس ،باســتثناء الفصل  49الــذي يجيــز «إعفــاء رئيــس مجلــس الهيئــة أوأحــد أعضائــه فــي صــورة
ارتكابــه لخطــأ جســيم أثنــاء القيــام بالواجبــات املحمولــة عليــه بمقت�ضــى هــذا القانــون أو فــي صــورة اإلدانــة بمقت�ضــى
حكــم بــات مــن أجــل جنحــة قصديــة أو جنايــة».
وقــد نــص الفصــل  30علــى «إعفــاء الرئيــس أو أحــد األعضــاء بنــاء علــى تقريــرمعلــل مم�ضــى مــن ثلثــي ( )2/3مجلــس
الهيئــة ويعــرض وجوبــا علــى الجلســة العامــة ملجلــس نــواب الشــعب للنظــر فيــه ،ويتــم اإلعفــاء بتصويــت ثلثــي ()2/3
أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب» مــا مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام اإلقــاالت علــى خلفية  انتهــاكات بســيطة ،أو أســباب
غيــرمرتبطــة بممارســة العضــو ملهامــه ،أو لدوافــع أو منافــع سياســية.
     وفيمــا يخــص مشــروع قانــون «األحــكام املشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية املســتقلة» ،فــإن املنظمــات املوقعــة
علــى هاتــه الرســالة ،تعــرب عــن قلقهــا إزاء حالــة عــدم اليقيــن الناجمــة عــن هــذا النــص فيمــا يتعلــق بالقانــون األسا�ســي
لهيئــة االتصــال الســمعي البصــري.
ويشيرالفصل  2من مشروع قانون الهيئة إلى أنها ستخضع في اآلن نفسه ألحكام قانونها األسا�سي (قانون خاص)
ً
ولـ»األحــكام املشــتركة» (قانــون عــام) ،وهــو مــا قــد يطــرح صعوبــات عنــد التطبيــق وإشــكاليات فــي التأويــل خصوصــا فــي
َ
حــال وجــود تكـرارأوتناقــض فــي أحــكام القانونين.
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المنظمات الموقعة
•الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
•اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق االنسان بتونس
•مركزتونس لحرية الصحافة
•املنتدى التون�سي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
•النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
•جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
•الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
•جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة املدنية
•جمعية البوصلة
•االتحاد التون�سي لإلعالم الجمعياتي
•االتحاد الدولي للصحافيين
•الشبكة األورو متوسطية لحقوق اإلنسان
•منظمة املادة 19
•مراسلون بال حدود
•منظمة دعم اإلعالم الدولي
•جمعية دعم اإلعالم الجمعياتي
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نص الرسالة املفتوحة الثانية التي ُو ّجهت للرئاسات
الثالثة من قبل مجموعة من منظمات غيرحكومية
تونسية و دولية بخصوص مشروع القانون في 18
ديسمبر 2017
تونس في  18ديسمبر 2017
رسالة مفتوحة إلى السادة:
الباجي قائد السب�سي ،رئيس الجمهورية
محمد الناصر ،رئيس مجلس نواب الشعب
يوسف الشاهد ،رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد،
ُ
ُ
ُ
إن املنظمات الحقوقية الوطنية والدولية املمضية على هذه الرسالة تعبرلكم -وتونس تحتفل بالذكرى السابعة
لالنتفاضة الشــعبية ضد الفســاد واالســتبداد والتضليل -عن عميق انشــغالها إزاء مشــروع القانون املتعلق بإحداث
«هيئة االتصال الســمعي البصري» الذي أحالته رئاســة الحكومة في شــهرديســمبرالجاري إلى مجلس نواب الشــعب،
رغــم تعارضــه مــع املكاســب التــي نــص عليهــا الدســتور فــي مجــال حريــة التعبيــرواإلعــام ومعاييرتعديــل االتصــال الســمعي
والبصري في الدول الديمقراطية.
ُ
وإذ نتوجــه إليكــم ,بهــذا النــداء– وللمــرة الثانيــة منــذ يــوم  20جــوان  2017-فإننــا نلفــت نظركــم للخطرالــذي ُيمثلــه
ُ
هــذا املشــروع الــذي أعدتــه الــوزارة ال ـكلفــة بالعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان دون
ُ
ســابق حــوارجـ ّـدي مــع ُمختلــف األطـراف املعنيــة أو إكتـراث بمــا قــد ُ
ينجــم عــن املصادقــة عليــه وتطبيقــه مــن انعكاســات
ســلبية علــى حــق املواطــن فــي صحافــة حــرة ُملتزمــة بقواعــد املهنــة الصحفيــة وأخالقياتهــا ُومحصنــة ضــد هيمنــة مراكــز
النفــوذ السياســية واملالية.
السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
ُ
ُ
نؤكــد لكــم ُ-مجــددا -علــى أن تشــتيت النصــوص القانونيــة وتجزئتهــا ،مــن خــال املصادقــة املتســرعة فــي  5جويليــة
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ُ
ُ
 2017علــى مشــروع قانــون «األحــكام املشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية املســتقلة»  -الــذي بينــت الهيئــة الوقتيــة
ُ
ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي قراريهــا الصادريــن فــي  8أوت و  23نوفمبــر  2017عــدم دســتوريته  -مــن شــانه
فتــح بــاب الغمــوض والتضــارب بيــن النصــوص .كمــا ســيكون لفصــل قانــون إحــداث هيئــة االتصــال الســمعي والبصري
ُ
عــن باقــي األحــكام املنظمــة للقطــاع انعكاســات ســلبية علــى حريــة االتصــال الســمعي والبصــري واســتقاللية هــذه الهيئــة
التعديليــة.
ُ
كمــا نذكــر بــأن تجــارب الــدول الديمقراطيــة أثبتــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن الحــوارالجـ ّـدي بيــن كل األطـراف
ُ
ُ
املعنيــة بمشــاريع القوانيــن هــو مــن أهــم الشــروط التــي تمهــد الســبيل إلــى ســن قوانيــن ُمالئمــة تعلــي مصلحــة أغلبيــة
املواطنيــن فــوق مصالــح مراكــزالنفــوذ و»اللوبيــات» .وهــذا مــا حصــل فــي تونــس فــي بدايــة تجربــة االنتقــال الديمقراطــي
حينما تم اعداد مشاريع القوانين الضامنة للحريات االساسية بطريقة ُ
تشاركية  .لكن لألسف لم يتم اعتماد هذا
ُ
التم�شــي التشـ ُـاركي عنــد اعــداد مشــروعي قانون»األحــكام املشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية املســتقلة» وقانــون الهيئــة
الدســتورية لالتصــال الســمعي البصــري.
السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
نطالبكم باستعمال صالحياتكم من أجل نشرالوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي للحوار
مــع مختلــف األط ـراف املعنيــة عنــد الشــروع فــي إعــداد مشــا يع القوانيــن ُ
وتجنــب االســاليب التــي تتعــارض مــع مبــادئ
ر
ُ
الحكــم الرشــيد واملعاييــرالدوليــة املعتمــدة فــي الــدول الديمقراطيــة.
ُ
كمــا ندعــو إلــى تنظيــم حــوار جــاد وشــامل حــول تقييــم تجربــة تطبيــق املرســوم عــدد  116لســنة  2011املتعلــق
ُ
بحريــة االتصــال الســمعي والبصــري واحــداث اﻟ»هايــكا» ،تشــارك فيــه االطـراف املعنيــة ،مــن مهنييــن وخب ـراء مشــهود
لهــم باالســتقالل فــي ال ـرأي والكفــاءة و ممثليــن عــن جمعيــات املجتمــع املدنــي فــي مجــال اإلعــام ،وذلــك قبــل الشــروع
فــي ُمناقشــة مشــروع القانــون الــذي شــرحنا أعــاه نقائصــه وقصــوره عــن احــداث هيئــة تعديليــة مســتقلة لالتصــال
الســمعي والبصــري قــادرة علــى املســاهمة فــي دعــم عمليــة االنتقــال الديموقراطــي فــي بالدنــا.
وتقبلوا فائق التقدير.
المنظمات الموقعة
•	

االتحاد الدولي للصحفيين

•	

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

•	

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

•	

الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان
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•	

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق االنسان بتونس

•	

املادة 19
ُ
املنتدى التون�سي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

•	

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

•	

جمعية البوصلة

•	

جمعية دعم االعالم الجمعياتي

•	

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

•	

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة املدنية
ُمراسلون بال حدود

•	

مركزتونس لحرية الصحافة

•	

•	
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بيان وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع
املدني و حقوق االنسان الصادرفي  20ديسمبر 2017
واملنشور في صفحة الوزارة على الفايسبوك
بي ـ ــان
ّ
ّ
في إطار ّ
التفاعل مع بيانات صادرة عن املجتمع املدني بخصوص مشروع القانون األسا�سي املتعلق بهيئة االتصال
ّ
الدوليــة ّ
الســمعي البصــري و تحديــدا مســألة تعــا ض احكامــه مــع ّ
ّ
ّ
للتعديــل فــي قطــاع االتصــال
الدســتور و مــع املعاييــر
ر
ّ
ّ
التشـ ّ
املعنيــة عنــد إعــداده مــع انتقــاد فصــل قانــون
ـاركي عنــه مــع االط ـراف
الســمعي البصــر ّي و كذلــك انتفــاء املنحــى
ّ
ّ
فإنــه يهـ ّـم وزا ة العالقــة مــع الهيئــات ّ
الدسـ ّ
ـتورية واملجتمــع املدنــي وحقــوق
الهيئــة عــن باقــي االحــكام املنظمــة للقطــاع
ر
اإلنســان إنــارة الـ ّـرأي العــام بمــا يلــي:
ّ
ّ
الســمعي البصــر ّي فــي إطــارالحكومــة ّ
باالتصــال ّ
الســابقة مــن قبــل مجموعــة مــن
* تـ ّـم إعــداد مشــروع أولـ ّـي يتعلــق
ّ
الحاليــة قامــت بإج ـراء ق ـراءة جديــدة فــي مشــروع
الخب ـراء تـ ّـم تكليفهــم لهــذا الغــرض ومباشــرة وإثــر تكليــف الحكومــة
ن ّ ّ
ّ ّ
التشاور بشأنها مع ّ
ّ
لالتصال ّ
ّ
السمعي البصري
اإلعالمية و الهيئة العليا املستقلة
واملؤسسات
الن ّقابات
القانو و تم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والوزارة املكلفة بتكنولوجيا االتصال تم التوصل إثرها لضرورة فصل الجانب املؤسساتي عن الجانب القطاعي مع
تكويــن لجنــة مشــتركة مــع الهيئــة ّ
ّ
املخصصة
للنظــرفــي الجانــب االول .كمــا ّان رئيــس الهيئــة قــد حضــراملجالــس الوزارّيــة
ّ
ملناقشــته قبــل عرضــه علــى انظــارمجلــس نـ ّـواب الشــعب.
املوجهة ملشروع القانون االسا�سي من حيث املحتوى على إثا ة تعا ضه مع ّ
* اقتصرت االنتقادات ّ
الدستور ومع
ر ر
الدولية دون ان ّ
ّ
تبين ذلك والحال ّان ما ّاتسم به هو تثمين ّ
جل املكتسبات الواردة باملرسوم عدد  116لسنة
املعايير
ّ
ّ
ّ
ّ
 2011مــع مزيــد دعــم صالحيــات الهيئــة وتعزيــزدورهــا عنــد تســمية مديــري املؤسســات اإلعالميــة العموميــة بمنحهــا
ّ
صالحيــة الـ ّـرأي املطابق.
ستورية ليس من شأنه تشتيت ّ
سن قانون اسا�سي يضبط االحكام املشتركة بين الهيئات ّ
* إن ّ
ّ
ّ
القانونية
النصوص
الد
ّ
القانونيةبتجميعاالحكامواملقتضياتاملشتركةبينهذهالهيئات ّالتي ّ
وتجزئتهابقدرما ّ
جمعها
يكرسمبدأوضوحالقاعدة
ّ
الدستور في باب واحد وأخضعها للرقابة واملساءلة من منطلق ّأن االستقاللية هي عن السلط وليس عن الدولة ضرورة
ّ
ّأن هذه االستقاللية التعني انعدام املساءلة وإالفإنه المعنى للديمقرطية إذا لم تكن السلطة قادرة على إيقاف السلطة.
* ّإن ماهية النقاش حول املساءلة وأبعادها وأهدافها في عالقة باالستقاللية ،هي من بين املواضيع التي يتم التحاور
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بخصوصهــا مــع مجلــس نــواب الشــعب إليجــاد األجوبــة والتصـ ّـورات واآلليــات الالزمــة التــي تضمــن اســتقاللية الهيئــات
ّ
الدســتورية املســتقلة وتمكــن مــن مســاءلتها طبقــا للدســتور ووفقــا للتوجهــات التــي أرســتها الهيئــة الوقتيــة لدســتورية
مشــاريع القوانين.
هــذا وقــد شــرعت الــوزارة فــي إعــداد مشــروع القانــون املتعلــق بالقطــاع الســمعي البصــري وفــق تم�شــي تشــاركي
واقترحــت علــى الهيئــة تكويــن لجنــة مشــتركة للغــرض اســتعدادا إلطــاق استشــارة ّ
موســعة بشــأنه خــال شــهري جانفــي
وفيفري  ،2018وهي منفتحة على كل اقتراحات الصادرة عن الهيئة ومختلف مكونات املجتمع املدني وعلى استعداد
للتفاعــل ايجابــي معهــا.
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املؤلفون في سطور

حفيظة شقير

حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي القانــون العــام واســتاذة بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس .كانــت عضــوة
ُ
بلجنــة الخبـراء فــي الهيئــة العليــا لتحقيــق اهــداف الثــورة واالنتقــال الديمقراطــي .وهــي مــن ُمؤسســات الجمعيــة
التونســية للنســاء الديمقراطيــات ونائبــة رئيــس الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان منــذ ُ 2016ومنســقة
املجلــس العلمــي للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان .لهــا عــدة اصــدارات فــي مجــال حقــوق اإلنســان وبالخصــوص
فــي مجــال حقــوق النســاء.

رشيدة النيفر

ُ
حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي القانــون العــام وتــدرس بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة املنــاربتونــس.
كانت عضوة في مجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري (هايكا) من  2013الى  .2015عملت
صحفيــة فــي صحيفــة البـراس مــن  1976الــى  1990كمــا كانــت رئيســة جمعيــة الصحفييــن التونســيين مــن 1980
الــى  .1984لهــا العديــد مــن الدراســات فــي مجــال القانــون الدســتوري واالعــام وقضايــا املـرأة.

مصطفى بن لطيف

أستاذ ُمبرز في القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس املنار وهوعضوبعدد من الجمعيات العلمية ورئيس
هيكل بحث أكاديمي حول القانون والحوكمة .كان عضوا للجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
ُ
واالنتقــال الديمقراطــي وأشــرف ضمنهــا بالخصــوص علــى صياغــة املرســوم املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي
والبصري وبإحداث هيئة عليا ُمســتقلة لالتصال الســمعي والبصري (الهايكا) الذي صدرفي  2نوفمبر .2011
تولــى كذلــك مهــام الرئيــس املديــرالعــام للتلفــزة العموميــة التونســية خــال ســنتي  2014و .2015قــام بإنجــاز
عديد البحوث والدراســات ونشــرعديد املؤلفات العلمية املتنوعة في مجاالت العلوم القانونية والحوكمة.
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