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 قرار مشرتك

 واهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات بني

االنتخابية ومحلة االستفتاء  للحملة اخلاّصة قواعداليتعّلق بضبط  4102جويلية  5ؤرخ يف م

 إجراءاتهاعالم واالتصال السمعي والبصري ووسائل اإلب

 

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي مجلس الهيئة  العليا املستقلة لالنتخابات و مجلس إن 

 والبصري،

 041و 045و 55و 55و 24و 14و 10الفصول  على دستور الجمهورية التونسية وخاّصةالاطالع بعد 

 منه، 024من الفصل  4والفقرة  045و

ق بالتنظيم املؤقت و  4100ديسمبر  01املؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيس ي عدد 
ّ
املتعل

 ،تممتهو  على جميع النصوص التي نقحتهو  للسلط العمومية

ق بالهيئة العليا  4104ديسمبر  41املؤرخ في  4104لسنة  41وعلى القانون ألاساس ي عدد 
ّ
واملتعل

ة لالنتخابات وعلى 
ّ
 جميع النصوص التي نقحته وتممته،املستقل

ق باالنتخابات والاستفتاء  4102ماي  41املؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون ألاساس ي عدد 
ّ
املتعل

 منه، 52والفصل  15وخاّصة الفقرة الثالثة من الفصل 

 21و 24و 5و 2و 1وخاّصة الفصول  4100نوفمبر  4املؤرخ في  4100لسنة  001وعلى املرسوم عدد 

  منه، 21 و 25و 22و

 : ما يليقّررا  ،التداول وبعد 

 أحكام عامة: األول الباب

 البصري و  الاتصال السمعيو إلاعالمالخاّصة بوسائل  الحملةقواعد يضبط هذا القرار  :الفصل ألاول 

ذلك بالنسبة لكل البرامج سواء تعلقت باألخبار أو املنابر السياسية أو الحوارات أو و  ،إجراءاتهاو 

كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير  ،أو غيرها املناظرات السياسية أو حصص التعبير املباشر 

قة بالحمالت الانتخابية
ّ
 .والفقرات املتعل

 العمومية الوطنّية البصري و  الاتصال السمعيإلاعالم و تنطبق أحكام هذا القرار على وسائلو 

تنطبق و  .الانتخابية أو حملة الاستفتاء الحملةأثناء  ،لهاوعلى املواقع الالكترونية التابعة  الخاصةو 

 على مراسلي ومكاتب القنوات ألاجنبية وعلى الوكاالت وشركات إلانتاج املتعاقدة معها داخل 
ً
أيضا

 .الجمهورية التونسّية
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 :يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار :2 الفصل

 في واملترشح التشريعية الانتخابات في املترشحة القائمات :الحزب وأ املترشح وأ املترشحة القائمة -

  ،الاستفتاء في والحزب الرئاسية الانتخابات

مجموع ألانشطة التي يقوم بها املترشحون أو  القائمات املترشحة  أو مساندوهم أو : الحملة -

املتعلق ألاحزاب خالل الفترة املحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج 

 ألاساليب املتاحة قانونا  قصد حث الناخبينو باالستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية

 ،للتصويت لفائدتهم يوم الاقتراع

 العمومية والبصري  السمعي الاتصال منشآت هي: البصري الوطنيةو  السمعي إلاعالموسائل  -

 لسنة 001 عدد املرسوم نظمها ما نحو على البث نشاط تمارس التي والجمعياتية والخاصة

4100، 

هو حق ممثلي القائمات املترشحة في الانتخابات التشريعية واملترشحين في : التعبير املباشر -

الانتخابات الرئاسية في الاتصال من خالل وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية 

 .لعرض برامجهم الانتخابية في مدة زمنية متساوية

 احلملةالتغطية اإلعالمية أثناء : الثاني الباب

 وسائل إلاعالم والاتصال السمعي والبصري  واجباتو حقوق : القسم ألاّول 

 العليا الهيئة قرار في الواردة حكاملل  والبصري  السمعي والاتصال إلاعالم وسائل تخضع :3 الفصل

ة
ّ
ق لالنتخابات املستقل

ّ
 الفترة أثناء استعمالها وشروط إلاعالم لوسائل العاّمة القواعد بضبط املتعل

 .وفترة الاستفتاء الانتخابية

مع  حرية التعبير في تغطيتها للحملةبوسائل إلاعالم والاتصال السمعي والبصري تتمّتع  :4 الفصل

 .وأخالقيات املهنيةالقرار  والنزاهة والضوابط الواردة في هذاالحياد بمبدأي  التقّيد

إلى حق النفاذ خالل الحملة تضمن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  :5 الفصل

على جميع القائمات املترشحة واملترشحين وألاحزاب بالنسبة إلى وسائل إلاعالم السمعي والبصري 

 .من القانون الانتخابي 15، مع مراعاة أحكام الفصل أساس إلانصاف

حة أو  :6 الفصل
ّ

ن كل قائمة مترش
ّ
يجب على وسائل إلاعالم والاتصال السمعي والبصري أن تمك

ح أو 
ّ

من حق الرد في وسيلة إلاعالم املعنية ومن التصحيح إن  للثلب أو الشتم تعّرض حزبمترش

ساعة من  42 يتجاوز  الوردت في شأنه معطيات خاطئة، بطلب من املعني باألمر، وذلك في أجل 

 .الغرض إيداع طلب في
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وملمارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن املعلومة أو الخبر نيل من 

 .شرف الشخص أو سمعته أو كرامته أو عرضه

ال يجوز أن يتضّمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة املشروعة للغير أو من شأنها النيل 

 .من شرف الشخص أو سمعته

ط التفصيلي : لثانيالقسم ا
ّ
 للحملةللتغطية إلاعالمية املخط

  :7 الفصل
 
الحملة مخططا تفصيليا  انطالق قبل السمعي والبصري والاتصال وسائل إلاعالم عد ت

عدد ونوعية البرامج ولها الحق في تحديد  .بالتشاور مع هيئات تحريرها إلاعالمية تعتمده لتغطيتها

طها التفصيلياملخصصة للحملة 
ّ
 .ضمن مخط

 السمعي والبصري  والاتصال والتلفزية لوسائل إلاعالم إلاذاعيةبرامج وينطبق هذا املخطط على ال

 .وعلى مواقعها الالكترونية

 ي   :8 الفصل
ّ
ط التفصيلي م سل

ّ
للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي  عليهفور املصادقة املخط

 . السمعي والبصري والاتصال  لوسائل إلاعالم ةقع الالكترونياوينشر على املو  ،والبصري 

 نفاذ إلى وسائل إلاعالم والاتصال السمعي والبصري ال: الثالث القسم

الحق في النفاذ إليها  باحترامخالل الحملة  السمعي والبصري  والاتصال إلاعالم وسائل تلتزم :9 الفصل

حين أو ألاحزاب على أساس إلانصاف
ّ

حة أو املترش
ّ

 .بين جميع القائمات املترش

 :بـــــ ويكون ذلك 

 توفير تغطية متساوية للمترشحين للدورة ألاولى من الانتخابات الرئاسية، -

ة ت بعد إلاعالن عن النتائج ألاوليتوفير تغطية متساوية للمترشحْين الحائزْين على أعلى ألاصوا -

 للدورة ألاولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،

 .توفير تغطية متساوية للحزاب املشاركة في الاستفتاء -

توفير تغطية للقائمات املترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها  -

حة، وذلك وفق املعايير التالية
ّ

 :املترش

من  %21و 11بين ( : الصنف أ)دائرة  11إلى  41لقائمات املترشحة في إلى ابالنسبة  .0

البرامج املخصصة للتغطية إلاعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات 

 املعنية،

من  %11و 41بين ( : الصنف ب)دائرة  45إلى  04لقائمات املترشحة في إلى ابالنسبة  .4

 توزع بالتساوي بين جميع القائمات املعنية، ملخصصة للتغطية إلاعالمية للحملةالبرامج ا
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من  %41و 05بين ( : الصنف ج)دائرة  05إلى  1لقائمات املترشحة في اإلى بالنسبة  .1

البرامج املخصصة للتغطية إلاعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات 

 املعنية،

% 5بين (: صنف د)لقائمات املترشحة في دائرة واحدة إلى خمس دوائر إلى ابالنسبة  .2

بين جميع  المية للحملة توزع بالتساوي من البرامج املخصصة للتغطية إلاع %01و

 .القائمات املعنية

 : تحتسب ضمن التغطية إلاعالمية للحملة كل تغطية لقائمة مترشحة أو ملترشح أو لحزب :01 الفصل

ل عن الحزب بصفته تلك -
ّ
أو أي  ،تّم التعبير فيها من عضو القائمة املترشحة أو املترشح أو ممث

 صفة أخرى، 

 ،موضوع آخر تعلقت بمواضيع الحملة أو أي -

 .  غيرهافي تّمت في البرامج املتعلقة بالحملة أو  -

 .ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق الرد

أو املترشحين أو  وسائل إلاعالم السمعي والبصري على تمكين القائمات املترشحة تعمل :00 الفصل

 . ماثلةتم إنتاجو ألاحزاب من ظروف بث 

رج ضمن البرامج املخصصة للحملة مسبوقة بإشارة خاّصة تعلن عن كونها تند تكون  :02 الفصل

 .كما يشار إلى ذلك صراحة خالل البث ، التغطية إلاعالمية للحملة

 بيانات من مقتطفات اختيار عندوالاتصال السمعي والبصري  إلاعالم وسائلتلتزم  :03 الفصل

حة أو 
ّ

 .العام معناها تحريف عدمب ألاحزابأو  املترشحينوتصريحات القائمات املترش

أن تقوم بإعادة البرامج إلاذاعية والتلفزية للحملة على مواقعها الالكترونية  عليها عند نشر يمنع و 

 أو الاقتطاع من محتواها بما يمس  تركيبها
ً
 مغايرا

ً
من مضمونها ألاصلي أو يؤّدي إلى تحميله مضمونا

 .الحياد وإلانصاف مبدأيب يخلأو 

وسائل إلاعالم الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري مدى احترام  تراقب :04 الفصل

 .يقع نشره للعموم وتعد تقريرا دوريا في الغرضمبدأ إلانصاف والاتصال السمعي والبصري 

 بمبدإ إلانصاف،خالل صورة معاينتها ل في  ،توجه الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري 

 . في أقرب آلاجال تدارك إلاخاللوسيلة إلاعالم السمعي والبصري املعنية التي يجب عليها إلى  لفت نظر

 الانتخابية غير املباشرةالدعاية : الرابع القسم

 أو الحكومة أو الجمهورية رئاسةيمنع خالل الحملة نشر كل خطاب رسمي صادر عن   :05 الفصل

أي شكل من أشكال الدعاية يتضمن أخرى  عمومية سلطة أي عن أو النيابي املجلس أعضاء

 . إلاعالمية القصوى وتستثنى من ذلك حالة الضرورة  ،الانتخابية
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يستوجب  طرأ في ظروف استثنائيةأو غير متكرر وطني كل حدث  ضرورة إعالمية قصوى عتبر تو 

 .خاّصة تغطية إعالمية ألهميته

التدخالت ال تتضّمن على أن  ي هذه الحاالتفالاتصال السمعي والبصري إلاعالم و وسائل تحرصو

 .مواقف ذات دالالت دعائية انتخابية وأن ال تعكس التصريحات فيها أي دعاية انتخابية

من ترشح من منع ظهور كل السمعي والبصري على  والاتصال وسائل إلاعالم تعمل :06 الفصل

حاملنشطين ومحرري ألاخبار ومقدمي البرامج والصحفيين وكل 
ّ

بالصوت ظهر بالصورة أو ي مترش

، وذلك في غير املساحات املخّصصة للقائمات املترشحة أو خالل الحملةإلاذاعية والتلفزية  ببرامجها

 .املترشحين أو ألاحزاب

 مهام يباشرون الذين أعوانها فيكلعلى عدم ت كما تعمل
ً
 ترشحهم أعلنوا أو ترشحوا والذين تحريرّية ا

 .للحملة إلاعالمية بالتغطيةعالقة  لها بمهام لالنتخابات

 التونسيةوالتلفزة  إلاذاعة املباشر عبر التعبير في : الخامسالقسم 

بين  في التغطية إلاعالميةاملساواة على التونسية  إلاذاعة والتلفزةمؤسستا تعمل  :07 الفصل

 .ألاحزاب أو  املترشحين أو  القائمات املترشحة

 و التونسية إلاذاعة والتلفزة مؤسستا ج تنت :08 الفصل
ّ
 متماثلةظروف املباشر في  التعبير برامج  انتبث

 .ألاحزابو حيناملترشو  لكل القائمات املترشحة

ضمن  وغيرهاالبث  وترتيب توقيتو  مدةو  شكلبما في ذلك شروط إلانتاج والعرض تحدد  :09 الفصل

مؤسستي  بعد استشارة الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  تتخذهامذكرة تفصيلية 

نشر القائمات املترشحة ساعة بعد  54يقع نشرها على أقص ى تقدير و  ،التونسيةإلاذاعة والتلفزة 

 
ً
 .واملترشحين املقبولين نهائيا

قد التدابير الالزمة لرفع جميع العراقيل التي  التونسيةإلاذاعة والتلفزة مؤسستا  تّتخذ :21 الفصل

تيسير النفاذ ، بما في ذلك املباشر التعبير من التعبير في برامج  ذي إعاقةمترشح كل تمنع 

 .برامجتلك النتاج املعّدة ل ستديوهات ل ل

يتّم إلاعالن عن البرامج املخصصة للتعبير املباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء  :20 الفصل

الحصص املذكورة تتضّمن إعفاء منشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عّما تضمنته 

 .تلك الحصص من مضامين

السمعي والبصري والاتصال سائل إلاعالم من قبل و  برامج التعبير املباشر  ال يمكن بث :22 الفصل

ذلك يمس أن  دون  منها في إطار التعاليق الصحفية قصيرةببث مقتطفات  اويسمح استثنائي ،الخاصة

  امن مضمونها ألاصلي أو يؤّدي إلى تحميله
ً
 مغايرا

ً
 .مضمونا
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بصري على موقعها الالكتروني جدوال الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي وال تضع :23 الفصل

 .خاصا يتعلق  بالتغطية إلاعالمية للحملة

وتنشر كذلك على موقعها الالكتروني املذكرة التفصيلية لحصص التعبير املباشر واملخططات 

 .  املعتمدة من قبل وسائل إلاعالم والاتصال السمعي والبصري  التفصيلية للتغطية إلاعالمية للحملة

 أحكام ختامية: الثالث الباب

 4100لسنة  001كل خرق ألحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا ألحكام املرسوم عدد  :24 الفصل

 4102ماي  41املؤرخ في  4102لسنة  01عدد  وألحكام القانون ألاساس ي  4100نوفمبر  4املؤرخ في 

 .املتعلق باالنتخابات والاستفتاء

على املوقع الالكتروني للهيئة العليا و  التونسيةلرائد الرسمي للجمهورية باينشر هذا القرار  :25 الفصل

وينّفذ  املستقلة لالنتخابات واملوقع الالكتروني للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري 

 
ّ
 .حاال

 

 2104جويلية  5تونس في 

 رئيس

 اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات

 

 رئيس

اهليئة العليا املستقلة لالتصال 

 والبصريالسمعي 

 

                                                                               

   


