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توطئة

اإلعالم  وسائل  تطّور  مؤشرات  على  تونس  في  واالتصال  اإلعالم  بتطّور  اخلاصة  الدراسة  هذه  تعتمد 
واالتصال )IDM( املعَتَمدة لدى منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )UNESCO( وهي تهدف 

إلى حتليل وضعّية قطاع اإلعالم بتونس والتطّورات املنَجزَة منذ ثورة 2011. 
 

 )UNESCO( والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  تفويض  حسب  الدراسة  هذه  هدف  إّن 
واملستقّل  احلرّ  اإلعالم  تطّور  في  باإلسهام  وذلك  الدميقراطّي  االنتقال  عملّية  في  تونس  هو مساعدة 

والتعددي، وذلك من خالل حتليل شامل للمشهد اإلعالمّي.

ملنظمة  الّتابع   )PIDC( االتّصال  لتطّور  الدولّي  بالبرنامج  اخلاص  املشترك  احلكومي  اجمللس  صادق  وقد 
إطار  متثّل  التي  واالتصال  اإلعالم  وسائل  تطّور  مؤشرات  على  والثقافة   والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 
هاّمة  »أداةً  تعّد  املؤشرات  هذه  أّن  باعتبار   2008 مارس/آذار  في  انعقاده  مبناسبة  وذلك  الدراسة  هذه 

. للتشخيص« قصد تقييم مستوى تطّور وسائل اإلعالم واالتصال في بلد معنيَّ

ل جلميع مظاهر املشهد اإلعالمّي، تُتيح هذه املؤشرات توجيَه جهود مختلف  ومن خالل حتليل مفصَّ
امليدان.  العاملة على تطوير وسائل اإلعالم واالتصال ،كما تتيح صياغة السياسات في هذا  األطراف 
القانوني  اإلطاريْن  حتّلل  وهي  بلدان،  عشرة  من  أكثر  في  مطبَّقٌة  املؤشرات  هذه  أّن  اإلشارة  وجتدر 
تدرس  كما  واالتصال،  اإلعالم  وسائل  ضْمَنه  تعمل  الذي  االقتصادّي  اإلطار  أيضا  وحتّلل  والتنظيمّي 
إمكاناتها الدميقراطّية وتكوين الكفاءات ودعمها والبنية  األساسية لقطاع اإلعالم واالتصال. ورغم أّن 
التحليل يقوم أساسا على معايير دُولّية وعلى تقاليد املمارسات اجلّيدة، فإّن التوصيات مطوَّعٌة حسب 

خصوصيات السياق الوطنّي وحسب نصائح األطراف الوطنية املمارسة لإلعالم ]في كّل دولة[.

وقد أجنزت هذه الدراسة اخلاّصة بوسائل اإلعالم واالتصال  املعتمدة على مؤشرات تطّور وسائل اإلعالم 
لوضع  معّمق  تشخيص  إعداد  هو  منها  والقصد   ،2012 وسبتمبر/أيلول  أفريل/نيسان   بني  واالتصال 
الشروع  الواجب  والدستورية  القانونية  اإلصالحات  اجلاري بشأن  احلوار  واإلسهام في  البالد  في  اإلعالم 
فيها في هذا اجملال. ولقد متّْت هذه الدراسة بالتنسيق بني خبيريْن وطنّينْي وخبير دولّي، باالعتماد على 
اإلعالم  املهنّية  لقطاع  والنقابات  واحلكومة   )INRIC( واالتصال  اإلعالم  الوطنية إلصالح  الهيئة  عمل 

واجملتمع املدنّي واملنّظمات الّدولية و بالتشاور مع أبرز األطراف الوطنية املعنّية.

إّن دراسة قطاع اإلعالم واالتصال هذه تندرج في إطار تعزيز التعاون بني منظمة األمم املتحدة للتربية 
ثَّم لدعم االنتقال  الّتحّول في الفضاء اإلعالمّي، ومن  ( وتونس لتدعيم   UNESCO( والعلوم والثقافة 

الدميقراطّي.
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حيث فتحْت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )UNESCO(منذ شهر جانفي/كانون الثاني 
مكتبا للمشاريع، قصد املساعدة في مسار إصالح اإلعالم واالتصال وإصالح اإلطار القانونّي التونسّي 
الوطنية. وقد اختارْت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم  بالتعاون مع األطراف املعنّية والسلطات 
ماي/أيار،   3 في  الصحافة  حلريّة  العاملّي  اليوم  مبناسبة  ندوة  بتونس  تنّظم  أن   )UNESCO( والثقافة 
وموضوعها »األصوات اجلديدة: حرّيّة الصحافة عامل حتّول للمجتمعات«. وقد حضرها ما يزيد على 700 
مشارك من أكثر من 90 بلدا، وقد انتهْت هذه الندوة بتبنّي »إعالن قرطاج«، وهو إعالن أكّد –على وجه 
اخلصوص- على أهّمّية ضمان حرّيّة الصحافة و سالمة  الصحفّيني. وقد أثبت هذا احلدُث مرة أخرى إرادة 
تونس أن تضع نفسها في املرتبة األولى من املسار الدميقراطّي الذي انطلق مع الربيع العربّي في 2011. 
نأمل أن يكون التحليل الذي نقّدمه هنا مرجعا مفيدا جلميع األطراف الراغبة في املساهمة في هذا 
املسار ببناء مشهد تكون وسائل اإلعالم  واالتصال فيه حرّة ومستقّلة وتعّدديّة وذلك طبقا للمبادئ 

الواردة في »إعالن Windhoek  » لسنة 1991.
 

                                                                                       جانيس كارلنس
                                                                                       مساعد املدير العام لليونسكو

                                                                                       لالتّصال واإلعالم 
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امللخص التنفيذي

تقترح هذه الدراسة تقييما لتطور وسائل اإلعالم واالتصال في تونس منذ ثورة 14 جانفي/يناير 2011، 
يرتكز على مؤشرات تطور وسائل اإلعالم واالتصال املعتمدة من قبل منظمة اليونسكو. ويتمثل هذا 
اإلطار، الذي أقرته في مارس 2008 الدورة 26 للمجلس احلكومي  للبرنامج الدولي لتطّور االتصال، في 

نظام شامل لتقييم املشهد اإلعالمي.

وقد بني هذا التقرير على أساس خمسة أصناف من املؤشرات.

التعددية  دعم  في  ومساهمته  التعبير  حلرية  والقانوني  الدستوري   اإلطار  تقييم  األول  الباب  يتولى 
والتنوع في وسائل اإلعالم واالتصال.ويشير التقرير إلى سياق االنتقال الذي تشهده تونس ويلح على 
وسائل  وحرية  املعلومة  إلى  النفاذ  وفي  التعبير  حرية   في  للحق  الدستورية  الضمانات  تبنّي  أهمية 
اإلعالم واالتصال  وفق مقتضيات القانون الدولي. ويلفت التقرير النظر إلى  افتقار عملية تعيني مديري 
في  تعديلي مستقل  إطار  غياب  والى  واالستقاللية  الشفافية   إلى  العمومية  االعالمية  املؤسسات 

القطاع السمعي والبصري،كما يشير إلى أن الثّلب مازال يعتبر في تونس جرمية جزائية. 

وينظر الباب  الثاني في درجة التعددية والتنوع في وسائل اإلعالم واالتصال، كما ينظر في مسألة متويل 
الترخيص حملطات  التي حتققت من خالل  التقدم  امللكية. ويشيد مبظاهر  اإلعالمي وشفافية  القطاع 
إذاعية وقنوات تلفزية جديدة  غير أنّه يعبر عن قلقه من عدم تطبيق اإلطار القانوني لالتصال السمعي 
والبصري في القطاعني اخلاص واجلمعياتي  املنصوص عليه في املرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، ومن 
املستقلة  الصحف  تزايد عدد  أيضا  والتلفزي. ويسجل  اإلذاعي  للبث  التحتية  البنية  مركزيّة مراقبة 
وتوزيع  العمومي   اإلشهار  توزيع  أنظمة  إصالح  غياب  بسبب  تواجهها  التي  االقتصادية  والتحديات 

الصحف في األكشاك.

ويدرس الباب الثالث ما قامت به وسائل اإلعالم واالتصال باعتبارها أرضية للحوار الدميقراطي. ويالحظ 
أن جل التونسيني راضون عن أداء تلك الوسائل، ولكنه يرى نقصا في اإلصالحات الهيكلية في ما يتعلق 
باإلذاعات العمومية من أجل حتقيق استقاللها  عن  احلكومة. كما يالحظ غياب منظومة للتعديل 

الذاتي في قطاع اإلعالم واالتصال  وانعدام آليات ملعاجلة شكاوى  اجلمهور. 

ومتثل سالمة الصحفيني مشغال متناميا نظرا لتزايد الهجمات التي يقوم بها املتطرفون الدينيون ضد 
وسائل اإلعالم وإفالتهم من العقاب. لذلك يتوجب على السلط العمومية أن تتخذ  إجراءات ملموسة 

لضمان سالمة الصحفيني واملهنيني في قطاع اإلعالم واالتصال.

ويدرس الباب الرابع التراتيب املؤسساتّية للتدريب املهني املتواصل والتكوين في مرحلة التعليم العالي 
في مجال الصحافة واالتصال. ويشير إلى الدور املركزي الذي يضطلع به معهد الصحافة وعلوم اإلخبار 

في تكوين الصحافيني والعاملني في قطاع اإلعالم واالتصال. ويشير كذلك إلى أنشطة املركز 
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اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني  والى سائر املتدّخلني في عملية التكوين التي تستفيد منها 
املؤسسات اإلعالمية. وينظر التقرير أيضا في نشاط املنّظمات املهنية والقطاعية ومنّظمات اجملتمع 

املدني املهتّمة باملشهد اإلعالمي.

ويتناول الباب اخلامس مسائل البنية التحتية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويشير إلى ضرورة مواصلة 
االستثمار في جتهيزات املؤسسات اإلعالمية العمومية وتأمني النفاذ إلى شبكة االنترنت دون فرض أي 
واالتصال حتى  اإلعالم  تكنولوجيات  في مجال  الوطنية  السياسة  مراجعة  على ضرورة  ويلح  عوائق. 

تعكس االلتزام بحرية اإلبحار على شبكة االنترنت و إلغاء أنظمة الرقابة.

توصيات :

وتهدف  املعنية.  وللسلط  السياسية  وللطبقة  للحكومة  موجهة  توصيات  على  بـاب  كل  يحتوي 
التوصيات - التي تعتمد املعايير الدولية واملمارسات احلسنة كمرجعّية أساسّية - إلى املساعدة على 
احلـرة واملستقلة  واالتصال  الدميقراطي في تونس ودعم تعددية وسائل اإلعالم  االنتقال  تأمني عملّية 

التي ميكن أن تخدم الصالح العام بصفة دائمة.

وقد مت تلخيص أهم توصيات الدراسة في الفقرات التالية :

اإلطار التشريعي والسياسي :

ينبغي على احلكومة أن تنّظم استشارة عمومية واسعة قبل سّن أي قانون يتعلق بحرية   1-
التعبير أو باملؤسسات اإلعالمية أو قبل تعديله .

ينبغي أن يتضمن الدستور اجلديد بابا كامال ومفصال يتعّلق بحقوق اإلنسان األساسية وفق   2-
ما جاء في املواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها تونس.

ينبغي أن ينّص الدستور اجلديد على أن املعاهدات التي صادقت عليها تونس لها قوة القانون      3-
وتتمّتع بعلويتها على  التشريع الوطني العادي.

ينبغي أن ينّص الدستور اجلديد على أن حرية الرأي والتعبير مضمونة جلميع املواطنني، مبا في   4-
ذلك حرية وسائل اإلعالم واالتصال وحرية النفاذ إلى املعلومة.

ينبغي أن ينص الدستور اجلديد على أن يتّم ضبط حاالت احلد من حرية التعبير بقانون وفقا   5-
للميثاق الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
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ينبغي دسترة ضمان استقاللّية الهيئة التعديلية لالتصال السمعي والبصري.  6-

ينبغي أن يضبط الدستور اجلديد بدقّة احلدود املتعلقة بإعالن حالة الطوارئ وأن يعرّف أيضا   7-
بدقّة  احلاالت املتعلقة باحلد من احلريات أثناء فترة حالة الطوارئ.

يجب أن يكون القانون املتعّلق بحق النفاذ إلى املعلومة مطابقا للمعايير الدولية وأن يكون   8-
مداه أوسع من مجرد حق النفاذ إلى الوثائق اإلدارية.

يجب أن يكون حق النفاذ إلى املعلومة مضمونا من خالل هيكل مستقل، يكون مبثابة وسيط   9-
ميكنه النظر في الطعون في القرارات.

إجراءات   بواسطة  العمومية  اإلعالمية  املؤسسات  في  املسؤولني  تعيني  يتم  أن  ينبغي   10-
معلومة لدى العموم وشفافة، تعتمد على الكفاءة، وتضمن استقاللّية هذه املؤسسات عن السلطة 

السياسّية. 

منظومة تعديل القطاع السمعي والبصري :

- 11    ينبغي أن يكون تعديل االتصال السمعي والبصري من مشموالت هيئة مستقلة دون سواها، 
كما ينّص على ذلك املرسوم  عدد 116 لسنة 2011.

- 12    ينبغي أن تكون إجراءات االختيار وتوزيع الـــرخص اخلاصة بالبث اإلذاعي والتلفزي محددة بقانون.

القوانني املتعّلقة بالثلب  والتضييقات على الصحفيني :

- 13     ينبغي توسيع تعريف الصحافيني احملترفني الوارد في املرسوم عدد 115 لسنة 2011 ليشمل كل 
األشخاص الذين ميارسون الصحافة بصفة منتظمة.

-14     ينبغي إلغاء العقوبات السالبة للحرية املنصوص عليها في املرسوم عدد 115 لسنة 2011 .

الثلب في حدود جنحة مدنية وينبغي إلغاء األحكام املتعلقة بالثلب من  -15    ينبغي حصر تهمة 
اجمللة اجلنائية .

الرّقــابة :

-16   ينبغي أن تتمّتع الوكالة التونسية لالنترنت باالستقاللّية ضمانا لعدم تدخل احلكومة في عملها.     
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تركّز ملكّية وسائل اإلعالم واالتصال :

-17   ينبغي تدعيم اإلجراءات التي تهدف ملقاومة تركّز ملكّية املؤسسات اإلعالمية املتماثلة أو اخملتلفة. 
كما يجب ضمان الشفافّية فيما يتعّلق مبلكّيتها.  

مزيج متنوع من اعالم عمومية وخاّصة وجمعياتّية :

تنّوع  دعم  البصري  و  السمعي  املشهد  تعديل  ملنظومة  األساسي  الهدف  يكون  أن  ينبغي     18-
املؤسسات اإلعالمية العمومية و اخلاصة و اجلمعياتّية.

-19  ينبغي أن تكون منظومة تعديل القطاع السمعي والبصري شفافة و مبنّية على قواعد واضحة 
و منصفة .

 -20   ينبغي اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان تنمية املؤسسات اإلعالمية اجلمعياتّية و دعمها. 

إسناد التراخيص والتردّدات :

البرامج  بث  شبكات  إلنشاء  التلفزي  و  اإلذاعي  لإلرسال  الوطني  الديوان  احتكار  إلغاء  ينبغي    21-
السمعية و البصرية و الستغاللها.

 
وضع  عملّية  مراقبة  البصري  و  السمعي  االتّصال  لتعديل  املستقّلة  الهيئة  تتولّى  أن  ينبغي    22-
مخّطط الذبذبات املقصورة على البث اإلذاعي في سياق برنامج وطني. كما يتوّجب عليها أن تتولى 

مراقبة عملّية إسنادها.

-23   ينبغي القيام باستشارة عمومية حول تطوير الذبذبات اإلذاعية أف. أم.، تشمل األطراف املعنية 
وتدعمها دراسة تقنية مستقلة.

األطراف  تشمل  األرضية،  الرقمية  التلفزة  بتنمية   تتعلق  عمومية  باستشارة  القيام  ينبغي      24-
املعنية وتدعمها دراسة تقنية مستقلة. 

األداءات والتنظيم التجاري :

- 25    ينبغي إدخال تعديالت على مجلة التشجيع على االستثمارات بهدف إدماج إجراءات للتشجيع 
على تطوير وسائل اإلعالم و االتصال السمعية و البصرية.

- 26     ينبغي التخفيض في تعريفات استغالل رخص البث بالنسبة إلى اإلذاعات و التلفزات اجلمعياتّية 
غير التجارية.
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-27    ينبغي أن يكون ثمة صندوق دعم املؤسسات اإلذاعّية وذلك بالتشاور مع كل األطراف املعنية  
قصد مساعدة اإلذاعات اجلمعياتّية و اجلهوية.

اإلشهار :

املكتوبة مع  الّصحافة  الدولة ملساعدة  التي وضعتها  الّدعم  تقييم منظومة  يتّم  أن  ينبغي      28-
ضرورة أن تعتمد مقاييس موضوعية  وشفافة و منصفة  في توزيع املساعدات خاصة في ما يتعلق 

بتوزيع اإلشهار العمومي.

-29    ينبغي إنشاء آليات علمية موثوق بها لقياس أعداد سحب اجلرائد ونسبة املشاهدة واالستماع 
لوسائل اإلعالم السمعية والبصرية.

وسائل اإلعالم واالتصال تعكس تنوع اجملتمع :

-30    ينبغي تشجيع وسائل اإلعالم و االتصال على أن تعكس  التنوع العرقي و الثقافي  و السياسي  
و أن تضمن سبل النفاذ إليها من قبل الفئات االجتماعّية  األكثر تهميشا.

جميع  في  والرجال  النساء  بني  متناصفة  متثيلية  بتشجيع  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  ينبغي    31-
مستويات العمل في وسائل اإلعالم و االتصال مبا في ذلك اإلدارة و مجالس اإلدارة.

منوذج املرفق العمومي في اإلعالم السمعي والبصري :

-32  ينبغي أن يحدد القانون وظيفة وسائل اإلعالم واالتصال العمومية باعتبارها مرفقا عموميا 
و يضبط أهدافها و ينّص على ضمانها.

-33   ينبغي مراجعة اإلطار القانوني للمؤسسات العمومية في القطاع السمعي و البصري لضمان 
اشتغالها لفائدة الصالح العام، دون أن تتدّخل احلكومة في اخلط التحريري خدمة ملصالح سياسية أو 

اقتصادية معّينة.

أثناء تعيني أعضاء مجالس اإلدارة في  يتّم اعتماد مسار يتمّيز باالنفتاح و الشفافّية  أن  -34  ينبغي 
التعيني  يحّقق  أن  على  بقانون،  محددا  يكون  والبصري  السمعي  القطاع  في  العمومية  املؤسسات 

ضمان تنوع االهتمامات و اآلراء و اخلبرات بعيدا عن املصالح السياسية أو االقتصادية.

-35  ينبغي أن يتم اختيار الرؤساء املديرون العاّمون  للمؤسسات العمومية في القطاع السمعي 
و البصري  من قبل هيئة مستقلة على أساس اجلدارة إثر إجراء معلوم لدى العموم و شفاف  و منصف.
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-36  ينبغي لوسائل اإلعالم واالتصال أن تتبنى مدونة سلوك حتدد املبادئ األخالقية على أساس معايير 
اجلودة واملهنية والتعددية و االستقالل و احترام حقوق اإلنسان.

التعديل الذاتي لوسائل اإلعالم واالتصال :
 

-37  ينبغي تشجيع املهنيني في مجال الصحافة املكتوبة وااللكترونية على تركيز منظومة للتعديل 
الذاتي وفقا للمعايير الدولية.

الشروط الالزمة الحترام قواعد اإلنصاف واحلياد :

عليها  نص  التي  والبصري،  السمعي  القطاع  لتعديل  املستقّلة  الهيئة  تكليف  يتم  أن  ينبغي    38-
املرسوم عدد 116 لسنة 2011،  مبسؤولية إعداد قانون حول احملتوى السمعي والبصري ضمانا الحترام 

قواعد اإلنصاف واحلياد.

نسبة ثقة اجلمهور في وسائل اإلعالم واالتصال :

-39   ينبغي تركيز آليات تفاعلية للتوسط بني املؤسسات اإلعالمية من جهة واجلمهور من جهة أخرى، 
تكون مهمتها جمع اعتراضات وشكاوى القراء و املستمعني و املشاهدين و معاجلتها.

سالمة الصحفيني :

- 40     ينبغي للسلط العمومية أن تضع برامج تكوين و إجراءات تضمن سالمة الصحفيني و العاملني 
في مجال اإلعالم واالتصال واملنظمات اإلعالمية من كل أصناف التهديد  و التحرش و االعتداء اجلسدي.

الصحفيني  لصالح  املشتركة  االتفاقية  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  تطبيق  تأمني  ينبغي      41-
حماية ملصاحلهم االجتماعية و االقتصادية.

التكوين املهني املتوفر في ميدان اإلعالم واالتصال :

-42    ينبغي تأمني  استقاللية املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني عن كل أشكال التدخل 
السياسي وضمان احلفاظ عليها .

ظروف  أحسن  للمهنيني  تتوفر  حتى  للمركز  واللوجستّية  التقنية   التجهيزات  تدعيم  ينبغي    43-
التكوين املستمر  ضمانا لتطوير كفاءاتهم.

له  لتتوفر  إداري  ذات طابع غير  للمركز ليكون مؤسسة عمومية  القانوني  الوضع  تغيير  ينبغي    44-
املرونة الضرورية لتحسني تسييره وإدارته والنهوض بقدراته.
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-45   ينبغي للمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني أن يركز مكاتب إقليمية للتكوين املستمر 
بهدف تسهيل نفاذ املهنيني لدورات التكوين  واجتنابا للمركزية.

توّفر دروس جامعية في ميدان اإلعالم واالتصال :

السياسي  التدخل  اإلخبار عن كل أشكال  و علوم  الصحافة  استقاللية معهد  ينبغي ضمان     46-
وتأمني آليات احلفاظ عليها.

-47    ينبغي تدعيم التجهيزات التقنية واللوجستية لفائدة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار حتى تتوفر 
للطلبة أفضل ظروف التعّلم  تيسيرا الندماجهم في سوق الشغل.

-48    ينبغي تشجيع املسؤولني في  املؤسسات اإلعالمية و االتصالية على املشاركة في دورات تكوينية 
حول الطرق اجلديدة في التصرف والتسيير، و إدارة التغيير و احلوكمة الرشيدة.

حضور النقابات واملنظمات املهنية :

-49   ينبغي االعتراف بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني كشريك شرعي للتفاوض بشأن املصالح 
املهنية واالجتماعية للصحفيني باعتبارها النقابة األكثر متثيلّية لهم.

النفاذ إلى الصحافة املكتوبة  واإلعالم السمعي والبصري  وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال : 

-50   ينبغي حتيني اخلطة الوطنية لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال حتى تعكس مظاهر االلتزام بحرية 
االنترنت. 
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مقّدمة
  

في السابع عشر من  ديسمبر/كانون األوّل 2010 قام محّمد البوعزيزي، و هو شاّب يبلغ من العمر 26 
الوسط  في  الواقعة  احملرومة  املنطقة  تلك  بوزيد،  سيدي  والية  مقرّ  مكاتب  أمام  نفسه  بحرْق  عاما، 
التونسّي. كان تصرُّفه هذا نتيجَة حترّش مستمرّ تعرّض له من الشرطة البلديّة التي منعته من ممارسة 
عمله كبائع متجّول، وهو وسيلُته الوحيدة ليعيش عيش الكفاف مع عائلته. وقد صار ما قام به هذا 
في  للغضب، كان سببا  قويّا  رمزا  وبالذّل  بالضيم  واإلحساس  باليأس  قاس موصوم  فعل  الشابُّ من 

اندالع الثورة التونسية التي امتّدْت فيما بعد إلى العالم العربّي و ما يتجاوزه.

في الوقت الذي حصلْت فيه هذه احلادثُة، لم تتجرّاْ أيّة وسيلة إعالم تونسّية على نقد النظام االستبدادّي 
شًة، الذي كان ميارسه الرئيس زين العابدين بن علي منذ 1987. لقد كانت ُصُحف املعارضة مهمَّ

و كانت الرقابة متنع تداول الكتب. أّما مواقع الواب الناقدة فكانت توقَف آلّيا بواسطة منظومة مركزيّة 
مهّمُتها تنقية اإلنترنت. كما كانت حرّية العمل اجلمعّياتّي محدودة جدا. وكانت املظاهرات املناهضة 
للنظام معزولة ويتّم القضاُء عليها بسرعة. وقد جعل النظام ُ- طواَل أكثر من عشرين عاما – الرقابَة 
اإلعالمّي  و  املعلوماتي  الفضاء  على  ليسيطر  ومحكمة   معّقدة  آلّيات  بوضع  وذلك  َحكْم  منظومة 

وليتحكّم بقبضة حديدية في جميع وسائل االتّصال العمومّية و اخلاّصة.

هذه  ولكّن  احلادثة.  هذه  بعد  وقعت  التي  املظاهرات  التونسّية  احلكومّية  اإلعالم  وسائُل  جتاهلْت  وقد 
املظاهرات سرعان ما صارْت نقطَة تالق للتعبير عن حرمان أوسع مدى،  و لفضح نسبة البطالة العالية 
و ارتفاع أسعار املوادّ الغذائّية وتهميش املناطق الّداخلّية اقتصاديّا و فساد العائلة احلاكمة. و قد ذاعْت 
املعلوماُت و التقارير بسرعة عبر صفحات الّتواصل االجتماعّي و الهواتف اخللويّة و تناقل الناس اخلبر 
فيما بينهم. و أعادت وسائل اإلعالم العاملية بّث الصدامات اجلديدة بني املتظاهرين و الشرطة ، وخصوصا 
قناة اجلزيرة التي تُبّث برامجها على األقمار الصناعّية، فراحْت تنقل صورا و فيديوهات تتلّقاها عن طريق 

شبكات التواصل االجتماعّي و عن طريق اليوتيوب من أصدقاء البوعزيزي و من صحفّيني مواطنني1 .
                        

وبعد أن شعر باخلطر املتزايد الذي يهّدد نظاَم حكمه، ظهر بن علي على شاشة تلفزيون الدولة في يوم 
28 ديسمبر/ كانون األوّل ، يزور ذلك البائع املتجول في شوارع سيدي بوزيد وهو على فراش املرض في 
املستشفى. و في اليوم ذاته بّث بن علي عبر وسائل اإلعالم  خطابا عّبر فيه عن أسفه إزاء ما حصل من 
أحداث و نقد الّتغطيَة اإلعالمّية العاملّية و وصف املتظاهرين أنهم قّلًة من احملرِّضني و املتطرّفني.2 و أثناء 
ذلك بلغْت حركاُت االحتجاج تونَس العاصمة. و متكّن التونسيون في كّل مناطق البلد من التغّلب على 
خوفهم من النظام فنزلوا إلى الشوارع متحدِّين القمَع، للمطالبة باحترام احلرّيّات املدنّية وبالعدالة 

االجتماعّية.      
........................................

20ديسمبر/كانون األوّل : مظاهرات عنيفة في مدينة تونسية: صور على شبكة  Aljazeera.com بتاريخ  1   جاء في موقع اجلزيرة 
التواصل االجتماعّي تُظهر كيفية تدخل الشرطة لقمع اضطرابات تتجاهلها وسائل اإلعالم الوطنّية.

2    جريدة لوموند Le Monde الفرنسية بتاريخ 28 ديسمبر/كانون األوّل 2010 بن علي يعّبر عن أسفه إزاء األحداث التي حصلْت ويّتهم 
وسائل اإلعالم األجنبّية.
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دفعا جديدا  االحتجاجاُت  لقيت   2011 الثاني  4 جانفي/كانون  يوم  بحروقه  البوعزيزي متأثّرا  وفاة  بعد 
رافعة شعارا واحدا هو »ارحل!« ، موّجها إلى بن علي وإلى احلزب احلاكم، التجّمع الدستورّي الدميقراطّي. 
و مثّل  ذلك نهاية  أحد أكبر   البالد  أفراد عائلته من  بن علي وبعُض  الثاني فرّ  14 جانفي/كانون  وفي 
أنظمة  القمع في العالم العربّي، و بداية سلسلة من األحداث اإلقليمية التي منها وُلد »الربيع العربّي«.

واليوم دخلت تونس في مسار إصالح و انتقال دميقراطّي.

و ركز اجمللُس الوطنّي التأسيسّي املنَتَخب يوَم 23 أكتوبر/تشرين األوّل 2011 حكومًة انتقالّية و شرع 
في حترير دستور جديد. و يُتوقّع أن جترَي انتخاباٌت تشريعّية لتكوين برملان جديد وذلك خالل سنة 2013. 
و لدعم احلقوق  الدميقراطّي  االنتقال  دورا مركزيّا لضمان جناح  و كما هو معلوم تلعب وسائل اإلعالم 

السياسّية و احلرّيّات املدنّية. 

منّظمة  بحسب  االتصال  و  اإلعالم  وسائل  تطّور  مؤّشرات  على  املعتمدة  الدراسُة  هذه  تفحص  و 
اليونسكو، اإلجنازات التي حتّققت في سبيل تطّور وسائل اإلعالم بالبالد التونسّية منذ ثورة 14 جانفي/

راُت إطارا شامال لتحليل أوجه القّوة و الضعف في احمليط احلالّي  كانون الثاني2011. و توّفر هذه املؤشِّ
للمؤسسات اإلعالمية بتونس، و ذلك باالعتماد على منهجية مخًتبرة، و قائمة على معايير دولّية و على 
ممارسات حسنة. إّن هدف هذه الدراسة هو مرافقة  تونس في انتقالها الدميقراطّي و املساهمة في تطّور 

وسائل اإلعالم احلرّة و املستقّلة و التعّدديّة.
 

وسائل اإلعالم واالتصال في تونس

خصوصا  املكتوبة،  الصحافة  على  تسيطر  علي،  بن  عهد  في  للحكومة،  التابعة  املنشوراُت  كانت 
الناطقة  واجلرائد  و«الصحافة«    )La Presse( بريس«  »ال  الّدولة مثل  التي متلكها  الّصحف  بواسطة 
هذه  وكانت  »احلرّيّة«.  و   )Le Renouveau( رونوفو«  »لو  مثل  الدميقراطّي  الدستورّي  التجّمع  باسم 
الّصحف تتمّتع مبداخيل إشهارية من الدولة وبشبكة توزيع جتعلها ذات أولوية تستفيد منها استفادة 
تُرى، وهي  شًة وال تكاد  .أّما صحُف املعارضة على غرار »املوقف« و«مواطنون« فقد كانت مهمَّ كبيرة 
محرومة من مداخيل اإلشهار العمومي .ولم تكن بارزة للعيان في نقاط الّتوزيع، وال يُعوَّل في توزيعها 
إال على املناضلني3 . وكانت اإلذاعة والتلفزة العمومّيتنْي صوت النظام إذ هو يتحكّم في قناتنْي تلفزّتنْي 
الدولّية،  وإذاعة تونس  التونسية،  )اإلذاعة  إذاعات وطنّية  أربع  21«( وفي  7« و«قناة تونس  )»قناة تونس 
)إذاعة  جهويّة  إذاعات  خمس  في  أيضا  يتحكّم  النظام  كان  كما  الثقافّية(،  واإلذاعة  الشباب  وإذاعة 
املنستير، وإذاعة صفاقس، وإذاعة الكاف، وإذاعة قفصة، وإذاعة تطاوين(. وتوجد قناتان خاّصتان مرّخص 
لهما بالبّث عبر األقمار الصناعّية )»حنّبعل« و »نسمة«( إضافة الى خمس إذاعات خاّصة تبّث على  

موجة FM )إذاعة موزاييك،وإذاعة جوهرة، وشمس FM وإكسبيرس FM وإذاعة الزيتونة للقرآن الكرمي(.

........................................
 Reporters sans frontières )2008) Tunisie, le courage d’informer)2008( 3   انظر مراسلون بال حدود
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كلُّ هذه الوسائل اإلعالمية كانت قريبة من السلطة ولم تتمّتع بأدنى قدر من االستقاللّية فيما تنقله 
الصبغة  ذات  الكرمي«،  للقرآن  الزيتونة  »إذاعة  اخلاصة حظيت   اإلذاعات  وعلى خالف جميع  أخبار.  من 
الدينّية، بالبث في كامل مناطق البالد. وكان التونسّيون مجبرين على اللجوء إلى األقمار الصناعية 
ملتابعة قنوات مثل »اجلزيرة« و«العربّية«  أو إلى شبكة االنترنت رغم ما تفرضه عليهم السلطة من 

رقابة  صارمة.

أو  خاّصة، مكتوبة  أو  أكانت عمومّية  )سواء  التقليديّة  اإلعالم  وسائُل  علي سارعْت  بن  بعد سقوط 
مسموعة أو مرئية( إلى االنضمام إلى الرّأي العاّم و إلى الّتعبير عن اإلرادة الشعبّية، و هذا ما أدّى إلى 
َّمة. وأصبح  النفاذ إلى مواقُع الواب التي كانت  محظورة في  نْسف جّل اخلطوط احلمراء و املواضيع احملر
السابق،ممكنا  بصفة تدريجّية و بالتوازي مع  تفكيك منظومات املراقبة  املسّلطة على االنترنت . وقد 
صار يُطلق على القناتنْي التلفزتني العمومّيتني اسما »الوطنّية 1« و »الوطنّية 2«. و متّ تعينيُ مديريْن 
التلفزة  رأس مؤسسة  على  والثاني  التونسية  اإلذاعة  رأس  مؤسسة  على  أحدهما  عاّمنْي جديديْن  
  »FM التونسية، وبدأْت البرمجة  في بّث  مختلف وجهات النظر. ووُضعْت اإلذاعتان اخلاصتان »شمس
وإذاعة »الزيتونة للقرآن الكرمي« حتت تصرّف الدولة بعد مصادرة أمالك العائلة احلاكمة وشركائها. ولم 
تلبْث بقّيُة اإلذاعات أن غّيرْت اجّتاهاتها و حتّولت  بسرعة الى مدافعة عن الثورة بحماس حّتى وصفها 
بعض املالحظني  بأنّها » أكثر من ثوريّة« ألنها كانت تعلن مساندتها للثورة بال حتّفظ، متاما كما كانت 

تفعل مع النظام البائد 4 . 

انتقالّية.  مدنّية  حكومة  قيادة  حتت  دستوريّا  نهجا  تونس  اتّخذْت  الثاني2011  جانفي/كانون   14 منذ 
َي فؤاد املبزّع، الذي كان رئيس مجلس النّّواب إلى غاية يوم 13 ديسمبر/كانون األوّل 2011، رئيسا  فُسمِّ
مؤقّتا للجمهوريّة يوم 15 جانفي/كانون الثاني . و قّدم محّمد الغنّوشي، الذي  واصل عمله على رأس 
الوزارة األولى منذ عهد بن علي، استقالَته من منصبه يوم 27 فيفري/شباط 2011 و متّ تعويُضه بالباجي 
قائد السبسي الذي قاد حكومة تقنوقراط و هّيأ السبيل النتخاب اجمللس الوطنّي التأسيسّي.  وكانت 
القيادة السياسّية بيد »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسّي واالنتقال الدميقراطّي« 
التي متّ تأسيسها  في 15 مارس/آذار 2011 5 وهي تضّم ممثّلني عن أحزاب سياسّية و]شخصّيات[ عن 
منّظمات اجملتمع املدنّي وعن احلركة النّقابّية . و متّ  حلُّ هذه الهيئة في 13 أكتوبر/تشرين األوّل، أي قبل10 

أيام من انتخابات اجمللس الوطنّي التأسيسّي.

 وأظهرْت انتخاباُت اجمللس الوطنّي التأسيسّي  التي أجريت في 23 أكتوبر  تفّوقا في األصوات لصالح 
احلزب اإلسالمّي »حركة النهضة« الذي كّون بعد ذلك حكومَة ائتالف مع »املؤمتر من أجل اجلمهوريّة«      
و »الّتكّتل من أجل العمل واحلرّيّات«. و وُزّعْت السلطاُت الرئيسّية في الدولة بني هذه األحزاب السياسّية  

........................................
 IFEX-TMG( 4   انظر تقرير مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة  الدولّية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير
االنتقال  التعبير في  النقديّة في سبيل حرّيّة  املتطلبات  تقييم   : التونسّية  اإلعالم  ندوبا عميقة في وسائل  القمُع  : خّلف   )2011

الدميقراطّي بتونس.  
5   تكّونْت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح الّسياسّي واالنتقال الدميقراطي  رسمّيا يوم 15 مارس/آذار من اندماج مجلس 

الدفاع عن الثورة واللجنة العليا لإلصالح الّسياسّي. 

مقّدمة
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الثالثة: حيث عنّي املنصف املرزوقي )املؤمتر من أجل اجلمهوريّة( رئيسا مؤقّتا للّدولة، و حّمادي اجلبالي 
)حركة النهضة( رئيسا مؤقّتا للحكومة، و مصطفى بن جعفر )حزب التكّتل من أجل العمل و احلرّيّات( 

رئيسا للمجلس الوطنّي التأسيسّي. و قد ُعرف هذا التحالُف باسم »الترويكا«. 

أيضا  ميارس  لكنّه  و  دستور جديد،  في وضع  التأسيسّي  الوطنّي  للمجلس  الرئيسّية  املهّمة  وتتمثل 
السلطة التشريعّية و يراقب عمَل احلكومة. ومن بني أولى القرارات التي  أعلنت عنها احلكومة التي 
تولّْت األمرَ بعد بن علي،  في 19 فيفري –شباط إصدار عفوا عاّما عن احملكوم عليهم مبقتضى قوانني 
2 مارس/ 1975 6.و في  السياسّية، مبا فيها قانون الصحافة لسنة  املعارضة  قمعّية اسُتْعملْت ضّد 

2011 أعلنْت احلكومُة عن تكويَن الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال لتتولّى مهّمة إصالح  آذار 
عّدة  ليبلغ   2011 سنة  خالل  اجلديدة   الّصحف  عدد  وتكاثر  الّدولّية.   املعايير  وفق  اإلعالمّي  املشهد 
عشرات. كما أُعطيْت تراخيُص إلذاعات جديدة ولقنوات تلفزيّة  بعد أن أعلنت الهيئة الوطنّية إلصالح 

اإلعالم واالتّصال عن طلب عروض. 

وخالل الفترة الفاصلة بني 14 جانفي/كانون الثاني 2011 وانتخابات اجمللس الوطنّي التأسيسّي ، كانت 
السلطُة التشريعّية الفعلّية بيد »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسّي واالنتقال 
الدميقراطّي«.  وقد وّفرْت منتدى سياسّيا لتحقيق الوحدة الوطنّية. وأحدثت  جلنة فرعّية مكلَّفة باإلعالم 
والثقافة تتكّون من خبراء، وهي التي صاغْت النصوَص القانونية املتعّلقة بقطاع اإلعالم واالتّصال التي  
 2011 26 ماي/أيار  2011 املؤرّخ في  صدرت بعد تغيير النظام السياسي وهي:  املرسوم عدد41 لسنة 
واملتعّلق بحقّ النفاذ إلى الوثائق اإلداريّة  في الهياكل العمومّية وقد متّ تنقيحه باملرسوم عدد 54 لسنة 
2011 املؤرخ في 11جوان/حزيران 2011، واملرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 
2011 واملتعّلق بحرّيّة الصحافة والطباعة والنشر،واملرسوم عدد 116لسنة 2011 املؤرخ في 2 نوفمبر 
2011، املتعلق بحرية  االتّصال الّسمعّي والبصرّي وبإحداث  الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي 
والبصرّي.ولقد صاغت »الهيئُة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسّي واالنتقال الدميقراطّي« 

املرسومني األخيرين  بالتشاور والتعاون املتني مع »الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال«، 

وحتى  تاريخ  كتابة هذا التقرير فإّن ا املرسوم عدد  41 لسنة 2011  هو النّص القانوني الوحيد الذي دخل 
حّيز التنفيذ بعد صدور منشور تطبيقي بتاريخ 5 ماي/آذار 2012. وما زال املرسوم عدد 115 لسنة 2011 
ينتظر تكوين جلنة مستقّلة تضطلع مبسؤولّية منح البطاقة الوطنّية للصحفّي احملترف. أّما املرسوم 
عدد 116 لسنة 2011 فهو ينتظر إحداث »الهيئة  العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي« التي 
بدونها ال ميكن تطبيق أحكام املرسوم.  و مازال اجمللس الوطني التأسيسي  بصدد دراسة هذين النّصني.

ظهرْت  وقد  واالتصال.  اإلعالم  إصالُح  مسار  نسق  تباطأ   2011 األول  أكتوبر/تشرين   23 انتخابات  منذ 
عالماُت تراجع في مستوى حرّيّة اإلعالم. حيث متّ تغييرُ مسّيري وسائل اإلعالم العمومّي و ُحكم على 

مدوّنني بالسجن مع النفاذ ملّدة سبع سنوات لنشرهما صورا كاريكاتورية اعُتبرْت معادية لإلسالم. 
..................................

 6   نشير إلى أّن املرسوم عدد 1 لسنة 2011 املؤرّخ في 19 فيفري/شباط 2011 ال يشمل االعتداءات املتعلقة بالثلب والّسّب للخواّص.
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و قد ُسّجلْت هجومات عنيفة متكرّرة ضّد عدد من املؤسسات اإلعالمّية وّ بعض الصحفّيني. 

وخالل هذه الفترة االنتقالية ، كان تدبّر إرث املاضي أحد الشواغل  األساسّية لقطاع اإلعالم. وفي ضوء 
الوضع احلالّي  للمؤسسات اإلعالمية، تعرض هذه الدراسُة سلسلًة من التوصيات املستقبلية.

 على أنه يجب أن يُسّجل أّن ممارسات املاضي تركْت آثارا سلبية عميقة في املشهد اإلعالمّي وفي مهنة 
الصحافة 8 . لذلك  يجب أن تراعي وسائُل معاجلة هذا الوضع مستقبال الصعوبات اخلاّصَة املرتبطة 
والرقابة  عموما  الرقابُة  كانت  علي  بن  نظام  فخالل  استبدادّي.  نظام  أنقاض  على  الدميقراطية  ببناء 
وكان   . آليات منتظمة  املستقّلة  اإلعالم  الصحفّيني وعلى وسائل  والهجمات على  والتحرّش  الذاتّية 
اإلخالل بأخالقّية املهنة والتعييناُت على أساس الوالء وعلى حساب الكفاءة أعراضا أخرى من أعراض 
الفساد املؤسساتي  وجموده وتكلسه 9. ويبقى خطرُ رجوع ممارسات املاضي واردا بنسبة كبيرة كما 
ذكّر بذلك العربي شويخة في مقاله األخير الذي استقرأ فيه 10  55 سنة من الّدعاية السياسّية في  
تونس. وقد عّبر عن هذه املـخاوف ذاتها عديُد املالحظـني الّدولّيـني مثل »مجموعة  تـونس ملراقبة حالة 

حرية التعبير التابعة للشبكة  الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير«  في تقريرها األخير11 .

السياق االجتماعّي والسياسّي : 

إّن وْضع  وسائل اإلعالم واالتصال ليس منفصال عن السياق االقتصادّي والسياسّي. فالبالدُ التونسّية 
تعد حوالي10.7 مليون نسمة، 20 باملائة منهم تسكن منطقة تونس الكبرى املكّونة من أربع واليات. 
2011. وتبقى  1956 وحّتى ثورة  وتعرف السلطُة السياسية  مبركزيتها املفرطة منذ االستقالل سنة 
وسوسة  صفاقس  مثل  الساحلّية  املدن  مراكز  أبرز  وفي  الكبرى  تونس  منطقة  في  منحصرة  الثروة 
وفي املراكز السياحية مثل بنزرت والوطن القبلّي. أّما الواليات الداخلية فهي معزولة بحكم تباعدها 

جغرافّيا ورداءة البنية التحتية وإهمالها وضعف  االستثمارات العمومّية واخلاّصة فيها 12 .

........................................

7    مراسلون بال حدود، 3 جويلية 2012. غياب الشفافية في التسمية على رأس وسائل اإلعالم متّس باستقاللها.
 IFEX-TMG 8    انظر تقرير مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة للشبكة الدولّية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير

2011((، سبق ذكره.
9    مراسلة رشيدة  النيفر غرّة أوت/آب 2012

10  شويخة، العربي )2012(، »من االستقالل إلى اليوم: أزمات وجتميالت« جريدة »ال بريسLa Presse«، عدد خاّص، ماي 2012: وسائل 
اإلعالم في تونس: حرّة ولكن إلى متى؟

 :)IFEX-TMG )2012 11  مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة  الدولّية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير
من الربيع إلى الشتاء:  اجنازات ضعيفة وحتّديات استثنائّية للمدافعني التونسّيني عن حرّيّة التعبير.

12  بريسون، ز ، و كرونتيريس، ك:)2012( تونس: من الثورات إلى املؤسسات )البنك العاملّي، أخبار التنمية(

مقّدمة
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الوطنّي  الدخل  زيادة  وبلغت نسبُة  اقتصاديّا كبيرا  مُنّوا  تونس  األخيرة حّققْت  العشر  السنوات  خالل 
حرم   13 علي  بن  نظام  في  والرشوة  الفساد  ارتفاع مستوى   لكّن   .2011 و   2001 بني  باملائة   94 اخلام 
التونسّيني من فرصة حقيقّية لتحسني وضعهم االقتصادّي. فحافظْت البطالة على نسبة مرتفعة، 
وبدأت سرعة النمّو في التباطؤ نتيجة للتراجع االقتصادّي العاملّي. ثّم تأّخر انتعاش االقتصاد  متأثرا 
باألحداث التي عقبت الثورة خصوصا في قطاعات املناجم والصناعات التحويلّية والسياحة. وحسب 
املعهد الوطنّي لإلحصاء، بلغْت نسبُة البطالة 18,1 باملائة خالل السداسّي األوّل من سنة 2012 مقابل 

18,9 خالل السداسّي الرابع من سنة 2011 14.

........................................
13   انظر على سبيل املثال : الشفافية الدولية )2011( باإلجنليزية. قائمة الفساد لسنة 2011.

14   املعهد الوطنّي لإلحصاء )2012()سبق ذكره(. 

 الرسم 1: الدخل  الوطنّي اخلام للفرد 2001-2011
             املصدر : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقارير عن التنمية البشرية-تونس
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الرسم 2 : نَِسُب البطالة حسب الواليات خالل الثالثّي األول من سنة 2011
 املصدر : املعهد الوطنّي لإلحصاء 15

 Pew« ميثّل األمُن االقتصادّي الشاغَل األساسّي ألغلب التونسّيني. وحسب سبْر آراء قام به مركزُ بحث
Research Centre« بني 19مارس و 20 افريل2012 تَعتبر أغلبّيُة التونسّيني أّن حريّة التعبير وحرّيّة وسائل 
اإلعالم ذات أولويّة، ولكنّها ال ترقى في أولويّتها إلى مستوى األمن االقتصادّي والعدالة واالنتخابات احلرّة.

........................................
15  املعهد الوطني لإلحصاء )2012(، مالحظة حول التشغيل خالل السداسّي األوّل 2012.

   

مقّدمة
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الرسم 3 : أولويّات املستقبل في تونس.

   »Pew Research Centre 16« : املصدر

املنهجية
 

الرّأي  2011 كانت تعبيرا عن درجة الوعي باحلقّ في حرّيّة  الثاني  14 جانفي/كانون  أّن ثورة  ال شّك في 
والتعبير بتونس. غير أّن هذه الوضعّية التي لم يسبق لها مثيٌل قد أوجدْت حتّديات جديدةً هي موضوُع 
هذه الدراسة. يتكّون هذا التقريرُ من خمسة فصول، وهو عدد يوافق عدد أصناف مؤشرات تطّور وسائل 

اإلعالم واالتصال التي تعتمدها منّظمة  اليونسكو، وهو يتضّمن مالحظات وحتاليل وتوصيات. 

جلميع  تستجيب  ثابتة  معلومات  جْمُع   : واضحة  ثالثة  ملتطّلبات  فيه  املنهجّية  املقاربُة  وتستجيب 
املؤشرات، دعُم االلتزام والثقة لدى األطراف الوطنّية املعنّية، واحتراُم ضغوط الكلفة والوقت واملوارد.

ق  للنصوص  األساسّية و الثانويّة  لألدبيات  املتوّفرة   لقد متّ جْمُع املعلومات على  أساس  فحص  معمَّ
و كذلك على لقاءات عقدناها مع طائفة واسعة من األطراف املعنّية و منهم محترفون في وسائل

........................................
16  مركز البحث Pew Global Centre) 2011(، املواقف اإلجمالّية حول مشروع تقرير الربيع العربّي.

  حتّسن الظروف االقتصاديّة

منظومة قضائية عادلة

القانون والنظام

انتخابات نزيهة

حريّة التعبير

حصول النساء على حقوق مساوية حلقوق الرجال

وسائل إعالم غير خاضعة للرقابة

األحزاب الدينية ميكنها أن تشارك في احلكم

النفاذ غير املراقب إلى شبكة اإلنترنات

نسبة مهّمة جّدا %
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و نقابّيون و منتسبون إلى منظمات مهنّية و مسؤولون سياسّيون و مسؤولون عن منّظمات عمومّية
اإلعالم و ناشطون في اجملتمع املدنّي، و كان شكل اللقاءات مِرنا و مختلفا بحسب املوضوع و مسؤولّيات 
املوجودة  املعطيات  مصادر  على  املعلومات  استقصاء  في  اعتمدنا  و  احلوار.  معه  جُنري  الذي  الطرف 

واملتوّفرة.

مْت فرُق نقاش حسب املواضيع لفحص مختلف املؤّشرات.  و لضمان مشاركة أوسع لألطراف املعنّية نُظِّ
املصادفة عليها  و  التوصيات  2011 لفحص  11 جويلية/متوز  بتاريخ  تونس  في  وطنّية  ندوة  انعقدْت  و 

وصياغة التعاليق على التقرير األوّلّي ومناقشة األسئلة التي متّ طرُحها خالل االستشارة.

شكر وتقدير

نحرص على تقدمي الشكر إلى جميع الذين شاركوا في االستشارة، وخصوصا األشخاص الذين أجرينا 
معهم مقابالت وكذلك املشاركون في الورشات وفي ندوة املصادقة. 

نحن مدينون باجلميل للجمعّيات املهنّية وملنّظمات اجملتمع املدنّي واملؤسسات العمومّية التي ساعدتنا 
بتقدمي املعلومات الهاّمة واآلراء.

 ونشكر على وجه اخلصوص : 

»اللجنَة الوطنّية لليونسكو«
و »الوكالة الوطنية للتردّدات«

حف« و »اجلمعّية التونسّية ملديري الصُّ
و«اجلمعّية التونسّية للنساء الدميقراطّيات«
و »اجلمعّية التونسّية للصحافّيني الّشّبان«

و »مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث« )كوثر( 
و »املركز اإلفريقي لتكوين الصحافّيني و االتّصاليني«

و »مركز تونس حلرّيّة الصحافة« 
و »اجمللس الوطني للحريات بتونس« 

و »معهد الصحافة وعلوم اإلخبار«   
و »الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات« 

و »الرابطة التونسّية للدفاع عن حقوق اإلنسان«  
و وزارة الشؤون اخلارجّية 

و وزارة تكنولوجيات االتصال
و »مرصد حرّيّة الصحافة والنشر واإلبداع« 

و »الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي« 
و مؤسسة اإلذاعة التونسية 

و »النقابة الوطنّية للصحافّيني التونسّيني« 

مقّدمة
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و »نقابة املؤسسات الصحفية املستقّلة واحلزبية«
و »النقابة التونسية ملديري املؤسسات اإلعالمية« 

و »النقابة التونسية لإلذاعات احلرّة« 
و »وكالة تونس إفريقيا لألنباء« 

و »مكتب تنسيق األمم املّتحدة بتونس« 
و »مركز اإلعالم« التابع لألمم املّتحدة بتونس

و فريق الشركاء التقنيني و املاليني الّداعمني لقطاع اإلعالم في تونس،
و مؤسسة التلفزة التونسية .

 كما نثّمن املساهمات واملالحظات التي تلقيناها كتابيا  خصوصا من طرف : 
  Emmanuel Bouterinإمانويل بوترين

وحميدة البور 
والعربي شويخة 
و رشيدة النيفر 

و هشام القرفالي 
و عبد الكرمي احليزاوي 
و محسن غمام مالك

 Saorla McCabe و صاورال ماك كاب 
 Toby Mendel و طوبي ماندال

و مصطفى املصمودي 
 Kristina stockwood و كريستينا ستكوود

و أخيرا يسعدنا أن نتقّدم بالشكر الى كمال العبيدي و زمالئه في   »الهيئة  الوطنّية  إلصالح  اإلعالم
و االتّصال« ملساندتهم الهاّمة طوال فترة اجناز هذا البحث.

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم واالتصال بتونس



                         الصنف األول 
                        منظومة تعديل تخدم حرية التعبير

                     و التعّددية  و التنّوع في وسائل اإلعالم 
                     و االتصال
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املؤشرات الرئيسية
 

والتنّوع في  والتعّددية  التعبير  : منظومة تعديل تخدم حرية  األول  الصنف 
وسائل اإلعالم واالتصال

أ -    اإلطار التشريعّي والّسياسي
املؤّشر 1.1  حرّيّة التعبير يضمنها القانون وحتترمها املمارسة 

املؤّشر 2.1  احلقّ في اإلعالم مضمون قانونا ومحَترٌَم على مستوى التطبيق
املؤّشر 3.1  استقاللية اخلّط التحريري مضمونة قانونا ومحترَمة في املمارسة الواقعّية

املؤّشر 4.1  حماية مصادر الصحفيني حقٌّ يضمنه القانون و محترَم في مستوى التطبيق
وسائل          مجال  في  العامة  السياسة  إعداد  في  املدنّي  اجملتمع  ومنّظمات  العموم  يساهم   5.1 املؤّشر 

اإلعالم واالتصال

ب -   منظومة تعديل القطاع الّسمعّي والبصرّي
املؤّشر 6.1  استقاللّية منظومة التعديل يضمنها القانون وهي محترَمة على أرض الواقع 

املؤّشر 7.1  يجب أن تعمل منظومة التعديل على ضمان تعّدديّة وسائل اإلعالم واالتصال وحرية التعبير 
واإلعالم

ت -   القوانني املتعّلقة بالثّلب والتضييقات على الصحفّيني
املؤّشر 8.1   ال تفرض الدولة قيودا قانونية غير مبرّرة على وسائل اإلعالم

املؤّشر 9.1   القوانني املتعّلقة بالثلب تفرض تضييقات محدودة جّدا وضرورية حلماية سمعة األفراد

املؤّشر 10.1 التضييقات األخرى على حرّيّة التعبير، القائمة على أساس األمن الوطنّي، و استعمال 
عبارات تعّبر عن احلقد و املّس باحلياة اخلاّصة و اإلخالل بهيبة هيئة احملكمة و العبارات البذيئة، يجب 
القانون بدقّة و أن تكون معلَّلًة بصفتها إجراءات ضروريّة في مجتمع  أن يُحّددها  أن تكون واضحة و 

دميقراطّي و مطابقة للقانون الدولّي. 

ث -   الرقابة
مستوى  في  وال  القانون  مستوى  في  ال  مسّبقة  لرقابة  خاضعة  ليسْت  اإلعالم  وسائل   11.1 املؤّشر 

املمارسة

املؤّشر 12.1  ال تسعى الّدولة إلى مراقبة محتويات شبكة االنترنت التي تُعتبر حّساسة أو مزعجة
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الصنف األول :  منظومة تعديل تخدم حرية التعبير والتعّددية والتنّوع في 
وسائل اإلعالم واالتصال

أ - اإلطار التشريعّي والّسياسّي

املؤّشر 1.1
حرّيّة التعبير يضمنها القانون وحتترمها املمارسة 

 ،2011 األوّل  23 أكتوبر/تشرين  يوم  التي جرت   1956 البالد سنة  انتخابات حرّة منذ استقالل  أوّل  عند 
يجّسم  جديد  دستور  بتحرير   217 الـ  أعضاؤه  وكُلِّف  تأسيسّيا  وطنّيا  مجلسا  التونسّيون  انتخب 
التشريعية  الّسلطة  مبمارسة  أيضا  مكلفون  وهم  السابقة،  القمع  منظومة  مع  نهائّية  قطيعة 
ومراقبة عمل احلكومة. وقد انبثقْت عن اجمللس الوطنّي التأسيسّي ستُّ جلان تأسيسّية منها »جلنة 
احلقوق واحلرّيّات« وهي مكلَّفة مبلّفات من بينها ملّف اإلعالم والّصحافة، وثماني جلان تشريعّية منها 
صدرْت  التقرير،  هذا  إعداد  وأثناء     .17 خاّصة  جلان  وأربُع  اخلارجّية«،  والعالقات  واحلرّيّات  احلقوق  »جلنة 

مسودة تتضّمن تقّدم أشغال اللجان التأسيسّية من 13 فيفري/شباط إلى 10 أوت/آب 2012 18.
 

التنويه  يجدر  أنّه  إالّ  للدستور.   رسمّية  غير  ملسودة  ل  مفصَّ حتليل  لتقدمي  التقرير  هذا  يّتسع  ال 
باإليجابّيـات التي تضّمنتها هذه املسودّة من خالل إدراج فصل  هاّم خاص باحلقوق واحلريّات يضمن حرّيّة 
الرأي والتعبير واإلعالم واإلبداع. وميكن أن تدعم توصيات اليونيسكو 19 ومنّظمة املادّة 19 20، ومنّظمُة 

العفو الدولية 21 واخلبراُء الدولّيون اآلخرون  نص هذه الضمانات وفقا للقانون الدولّي.

عن  البحث  التعبير يشمل حقَّ  حرّيّة  في  احلق  أّن  على  بدقّة  التنصيص  اخلصوص  وجه  على  وينبغي 
أيّة وسيلة اتصال مبا في ذلك الصحافة املكتوبة  املعلومات واألفكار وتلّقيها وبثّها وذلك باستعمال 
واإلعالم السمعّي والبصرّي واألعمال اإلبداعّية والكُتب والفنون والبحث األكادميّي والتواصل  اإللكتروني 
والّشفوّي. وينبغي  أيضا التنصيص بصفة جلّية على أّن تكون حدود احلقّ في التعبير وحقّ النفاذ إلى 
أّن هذه احلدود ضرورية في  التأكيد على  املعلومة  واضحة بدقّة ومضبوطة بنص قانوني. كما يجب 
حماية حقوق اآلخرين وسمعتهم أو في احملافظة على األمن الوطنّي والنظام العاّم والصحة واألخالق 

العاّمة.
........................................
  http://marsad.tn : 17   انظر موقع

http://marsad.tn ،2012 18    مشروع مسودة الدستور 14 أوت
19   توصيات تأسيسّية  وّجهها مكتب البعثة القارّة لليونسكو إلى اجمللس الوطنّي التأسيسّي ،جويلية 2012.

20   مكتب منّظمة املادة 19 بتونس: حماية حرّيّة التعبير وحرّيّة اإلعالم في الدستور اجلديد. وثيقة توجيهية مارس/آذار 2012.
21   منظمة العفو الدولّية )2011( التوصية العاّمة حول حقوق اإلنسان والدستور التونسّي.

http://marsad.tn
http://marsad.tn
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وتعلن املسودة احلالّية للفصل II-16 من الدستور على ما يلي: »الدولة راعية للدين، كافلة ملمارسة 
مطابقة  غير  األخيرة  املادّة  هذه  أّن  الواضح  ومن  املقّدسات«.  على  االعتداء  وجترّم   ، الدينية  الشعائر 
للقانون الّدولّي، إذ أن  الفصل 20 من امليثاق الّدولّي  للحقوق املدنّية والسياسية مينع  تعّمد الدعوة إلى 
»الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 22« ، ولكّن 

نقد الدين واملعتقدات يبقى مكفوال ما لم مُيثّل حثّا على ذلك.

ويعتبر حترير دستور جديد فرصة تاريخية لتونس حّتى تكون في طليعة دول العالم العربّي في مجال 
الدستور  يتضّمن  أن  وينبغي  للشعب.  واحلرّيّات  اإلنسان  دميقراطّي وضمان حقوق  نظام  نحو  االنتقال 
التي  املعاهدات  أّن  ويؤكّد  الّدولّي  للقانون  اإلنسان يكون مطابقا  اجلديد فصال مستفيضا عن حقوق 
صادقْت عليها تونس لها قّوة القانون وخصوصا التراتيب اخلاّصة الرامية إلى ضمان حرّيّة التعبير  مبا 

فيها حرّيّة وسائل اإلعالم واالتصال وحرّيّة النفاذ إلى املعلومة.

 وميكن وضع تراتيب دستوريّة أخرى تساعد على دعم حقّ حرّيّة التعبير مثل تأكيد استقاللّية أجهزة 
تعديل وسائل اإلعالم واالتصال وحماية مصادر املعلومة التي يحصل عليها الصحفّيون.

إنها ملفارقة في  االنتقال السياسّي في تونس: ذلك أنّه بعد سنوات من القمع تنطلق ممارسة حرية 
التعبير بصفة فعلّية،  واحلال أّن الضمانات الدستوريّة الدنيا حلرية التعبير التي جاء بها دستور 1959 
قد وقع تعليق العمل بها. هذا فضال عن أّن البالد تعيش منذ سقوط نظام بن علي حتت قانون حالة 
الطوارئ الذي يقضي مبنح سلطات واسعة للسلط العمومية ويشرّع إلمكانية التضييق على حرّيّة 
القمعّية  القوانني  مبوجب  عليهم  حكم  الذين  الصحفّيني  سراح  إطالُق  متّ  أخرى  جهة  ومن  التعبير. 
املعمول بها في النظام السابق إثر إصدار عفو عاّم مثّل أحد القرارات األولى التي اتّخذتها احلكومة بعد 
ثورة 14 جانفي/كانون الثاني 2011  23.أما قانون الصحافة اجلديد الذي ينظر فيه حالّيا اجمللس الوطنّي 
التأسيسّي )املرسوم عدد 115 لسنة 2011( 24  فيشتمل في فصله األوّل على إعالن قوّي وشبه دستورّي 

متعّلق بحرّيّة التعبير ووسائل اإلعالم، وهو التالي : 

» احلقّ في حرّيّة التعبير مضمون وميارَس وفقا لبنود امليثاق الّدولّي للحقوق املدنّية والسياسية وبقّية 
املواثيق الّدولّية ذات العالقة املصادق  عليها من قبل اجلمهوريّة التونسّية و أحكام  هذا املرسوم.
يشمل احلقُّ في حرّيّة التعبير حريَة تداول ونشر و تلقي األخبار واآلراء و األفكار مهما كان نوعها .

........................................

22    امليثاق الّدولّي  للحقوق املدنّية والسياسية، الفصل 20
23    املرسوم عدد 1 لسنة 2011 املؤرخ في 19 فيفري/شباط 2011 ، متعّلق بالعفو العاّم.

19 (2011( اجلمهورية التونسية: املرسوم  املادّة  2011 انظر:  115 لسنة  24   للحصول على تعاليق مستقّلة خاصة باملرسوم عدد 
املتعّلق بحرّيّة الصحافة والطباعة والنشر، وانظر أيضا مراسلون بال حدود )2011( حتليل املرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 

نوفمبر/تشرين الثاني 2011 واملتعّلق بحرّيّة الصحافة والّطباعة والنشر.
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ال ميكن التقييد من حرّية التعبير إال مبقتضى نص تشريعي وبشرط :
الغاية منه حتقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة اآلخرين أو حفظ  ـ   أن تكون 

النظام العام أو حماية الدفاع واألمن الوطني.
ـ   و أن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع دميقراطي ودون أن متثل خطرا 

على جوهر احلق في حرية التعبير و اإلعالم 25. 

ن في الدستور اجلديد. إّن صياغة مبثل هذا الوضوح ينبغي أن تُضمَّ

وفي انتظار املصادقة عليه من املهّم أن نسّجل مالحظات حول اإلطار االنتقالّي. فدستور اجلمهوريّة 
التونسّية لسنة 1959 ينص على ما يلي: »حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر واالجتماع وتأسيس 
ضمانا  إال  يقّدم  ال  اإلعالن  هذا  أن   غير   .26 القانون«  يضبطه  ما  حسب  ومُتارَس  مضمونة،  اجلمعّيات 
قمعّية  قوانني  واعتماد  عنه  التراجع  أو  الضمان  هذا  باإلمكان سحب  أنه   ، التاريخ  بنّي  فقد  ضعيفا. 
مثل قانون الصحافة لعام 1975 أو اجمللة اجلزائية، لفتح ملّفات قضائية ضّد وسائل اإلعالم واالتصال 

والصحفّيني. وال يتضّمن دستور 1959 أّي تقييد إلصدار القوانني املتعلقة باحلّد من حرّيّة التعبير.
 

في توطئة املرسوم عدد14 لسنة 2011 املؤرّخ  في 23 مارس/آذار 2011 املتعّلق بالتنظيم املؤقت للسلط 
2011 »صار من  14 جانفي  يوم  رئاسة اجلمهوريّة  النهائّي ملنصب  إثر الشغور  أنه  التنصيص على  مت  
املتعذّر التطبيق الكامل ألحكام الدستور« 27 . وضّم هذا املرسوم  تراتيب انتقالّية ملمارسة الّسلطات 
احلقوق  لم يحافظ على ضمانات  ولكنه  رئاسّي،  ذلك سّن قوانني مبقتضى مرسوم  مبا في  العمومّية 

واحلرّيّات.

تبنّي »دستور صغير«  2011 متّ  األوّل  23 أكتوبر/تشرين  التأسيسّي يوم  الوطنّي  انتخابات اجمللس  وبعد 
عّوض املرسوم عدد 14 لسنة 2011 وأكّد أّن اجمللس الوطنّي التأسيسّي » يقرّ...ما متّ من تعليق العمل 

بدستور األول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسّي« 28.
 

الوطني  اجمللس  نشاط  سير  ذلك  في  مبا  العمومّية  السلط  تنظيم  الصغير«  »الدستور  تضّمن  وقد 
التأسيسّي ذاته في انتظار إعداد دستور جديد. وجاء في التوطئة أن األعضاء يعلنون  بوضوح نّيتهم في 
حتقيق مبادئ الثورة و أهدافها و وفاَءهم ألرواح الشهداء و لتضحيات الشعب التونسّي عبر األجيال .     
يؤكّدون حرصهم على العمل على جناح املسار الدميقراطي الدستوري و ضمان حقوق اإلنسان و احلرّيّات.

........................................

25    مرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرخ في 2نوفمبر/ تشرين الثاني واملتعّلق بحرّيّة الصحافة والطباعة والنشر
26    دستور اجلمهورية التونسية – 1959، الفصل 8.

لط العمومّية . 27    املرسوم عدد 14 لسنة 2011 املتعّلق بالتنظيم املؤقّت للسُّ
28    القانون التأسيسّي عدد 5-2011 املؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 واملتعّلق بالتنظيم املؤقّت للسلط العمومّية، الفصل 27 )الترجمة  

غير رسمّية(.

الصنف األول : منظومة تعديل
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دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

غير أن هذا اإلعالن ال ميثّل ضمانا قانونّيا للحقوق واحلرّيّات. وقد زاد من إضعافه واقع البالد التي ما زالت 
تخضع لقانون الطوارئ الذي متّ تأكيده  في اليوم املوالي مبرسوم صادر عن الرئيس املؤقّت فؤاد املبزع 29.

يرجع تاريخ  قانون حالة الطوارئ إلى عهد احلبيب بورقيبة، وقد وقع تطبيقه ألوّل مرّة سنة1978. 30 
و متّ العمل به من 26 جانفي/كانون الثاني إلى 24 فيفري/شباط 1978 وذلك إثر إضراب عاّم قاده االحّتاد 
العاّم التونسّي للّشغل. ومتّ تطبيقه مرّة أخرى من 3 إلى 25 جانفي/كانون الثاني 1984 خالل ما عرف 

في تونس بأحداث اخلبز 31.

حرّيّة  من  باحلّد  و  العاّمة  واالجتماعات  واملظاهرات  اإلضرابات  مبنع  للحكومة  الطوارئ  قانون  ويسمح 
الداخلية احلقّ في  وزير  احلرّيّة، وهو يعطي  الّتنّقل وبفرض منع اجلوالن وغير ذلك من أشكال احلّد من 
البّث  أنواعها وكذا الشأن في  »اتّخاذ جميع اإلجراءات لضمان مراقبة الصحافة واملنشورات مبختلف 
التي تخضع  البالد  32«  وذلك على كامل تراب  اإلذاعي وفي العروض السينمائية والعروض املسرحية 

لقانون الطوارئ.

 . الطوارئ   بأحكام قانون حالة   2011 الثاني  15 جانفي/كانون  البالد منذ  إذا في كامل  العمل  انطلق 
وقد متّ التمديد فيه ثماني مرّات، حيث أصدر فؤاد املبزّع 33  ثالث  قرارت بهذا الشأن  في حني مّدد خَلفه 
غاية  إلى  الطوارئ  قانون  متديد  آخرها   ، مرات  القانون خمس  بهذا  العمل   34 املرزوقي  الرئيس منصف 
2012. ومن بني األسباب املقدَّمة لإلبقاء على حالة الطوارئ، استمرار االحتجاجات  30 سبتمبر/أيلول 
االجتماعّية واملظاهرات والصدامات القبلّية خصوصا في جنوب البالد ومراقبة عصابات  تهريب السالح 
باحلريات  أال متّس  الطوارئ يجب  أّن حالة  التأكيد على  متّ  األخير  التمديد  واكب  إعالن  وفي   .35 والسلع 
الشخصية والعاّمة للتونسّيني 36. إالّ أّن قانون الطوارئ ذاته يفتقر إلى جميع وجوه هذه احلماية، وقد 
أثار استعماله املتواصل قلق املدافعني عن احلرّيّات املدنّية وأصبحوا يشكّون في األسباب التي تعّلله 37.

وينص القانون الدولّي خالل فترات تطبيق حالة الطوارئ على اتخاذ تضييقات محدودة جّدا في مجال

........................................

29    املرسوم عدد 184  لسنة 2011 املؤرّخ في 15 جانفي 2011 واملتعّلق بإعالن حالة الطوارئ على كامل تراب اجلمهوريّة.
30    األمر عدد  50 لسنة 1978 املؤرّخ في 25 جانفي 1978 واخلاّص بأحكام حالة الطوارئ.

31    انظر Tunisialive.net  »متديد حالة الّطوارئ في تونس إلى غاية جويلية 2012«. 5 ماي 2012
32    األمر عدد 50 لسنة 1978، الفصل 8 ، سبق ذكره.

33    األمر عدد 185 لسنة 2011 املؤرخ في  14 فيفري 2011 املتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ على كامل تراب اجلمهورية، واألمر عدد 
999  لسنة 2011 املؤرخ في 21 جويلية 2011 املتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ على كامل تراب اجلمهورية، واألمر عدد 4244 لسنة 

2011 املؤرخ في 28 نوفمبر 2011 والذي متّ فيه اإلعالن عن حالة الطوارئ في كامل البالد.
القرار  البالد،   الطوارئ في كامل  إعالن متديد حالة  متّ  وفيه   2011 ديسمبر   30 املؤرخ في   2011 3 لسنة  اجلمهورّي عدد  القرار     34
اجلمهورّي عدد 62 لسنة 2012 املؤرخ في 30 مارس 2012  ومتّ فيه إعالن حالة الطوارئ في كامل تراب اجلمهورية، والقرار اجلمهورّي عدد 
76 لسنة 2012املؤرخ في 28 أفريل 2012 وفيه متّ إعالن متديد حالة الطوارئ في كامل تراب اجلمهورية، والقرار اجلمهورّي عدد 142 لسنة 

2012املؤرخ في 31 جويليلة 2012 وفيه متّ إعالن متديد حالة الطوارئ في كامل اجلمهورية.
35     وكالة تونس إفريقيا لألنباء)وات(، 5 أفريل، 2012 :  تونس : متديد حالة الطوارئ إلى نهاية شهر جويلية 2012.  

36     انظر Tunisialive.net  »متديد حالة الّطوارئ في تونس إلى غاية جويلية 2012« 5 ماي 2012 .
37    الرابطة الدولّية حلقوق اإلنسان)2011(: تونس ما بعد بن علي حتت سيطرة شياطني املاضي.
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حقوق اإلنسان، وال تكون إال »في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهّدد حياة األّمة« 38 .و يجب أن تكون 
تلك التضييقات » في أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع« ويجب أال تتنافر مع التزامات تونس األخرى 

عمال بأحكام القانون الدولّي.

هاّمة  دولّية  التزامات  تونس على  اإلعداد«، حتافظ  »بصدد  اجلديد  الدستور  فيه  مازال  الذي  الوقت  في 
بصفتها دولة طرفا في معاهدات دولّية متعّلقة باحلقّ في حرّيّة الرأي والتعبير مبا في ذلك امليثاق الّدولّي 
واالتفاقية   والثقافّية،  واالجتماعّية  االقتصاديّة  للحقوق  الّدولّي  وامليثاق  والسياسّية  املدنّية  للحريّات 
أبرز  ومن  الطفل.  بحقوق  اخلاّصة  واملعاهدة  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كّل  مبكافحة  اخلاصة  الدولية 
2011 على  فيفري/شباط   19 في  املصادقة  االنتقالية،  احلكومة  بداية عهد  اتخذت في  التي  القرارات 
البروتوكول االختياري املتصل بامليثاق الّدولّي للحريّات املدنّية والسياسّية 39. وهو بروتوكول ميكّن األفراد 
من رفع شكوى إلى جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املّتحّدة في حالة خرق هذا امليثاق من ِقبل أي دولة 

من البلدان املمضية عليه. 
وفي التاريخ ذاته متّ تأكيد قبول تونس في احملكمة اجلنائية الدولية وفي املعاهدة الدولّية 40 حلماية جميع 
األشخاص من االختفاء القسرّي 41 وانضمامها إلى البروتوكول االختياري املتصل  التفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 42 . وتدّل هذه القرارات 
التي قوبلْت باستحسان على نّية جّديّة للحكومة بخصوص دعم احترام تونس للمعايير  الدولّية في 

مجال حقوق اإلنسان نصا وممارسة.

وقد ألغْت تونس أيضا جلَّ حتّفظاتها بخصوص املعايير الدولّية في مجال حقوق املرأة التي تضّمنتْها 
معاهدةُ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 43 . و إالّ أّن احلكومة حافظت على  »اإلعالن العاّم« 
األوّل من  أو تشريعّي غير مطابق للفصل  أّي قرار قانوني  أنّها لن تتخذ  اخلاص بهذه املعاهدة وأكّدْت 
الدستور التونسّي. وبعث هذا اإلعالن شكّا بخصوص التزام الدولة التونسّية بجملة احلقوق الواردة في 
معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وترك الباب مفتوحا على مسألة تقدمي الشريعة 
معاهدةُ  ملتطلِّبات  اجلديد مطابقا  الدستور  نّص  يكون  أن  وينبغي  املذكورة.  املعاهدة  على  اإلسالمّية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  وأن تسحب تونس تأييدها لـ«اإلعالن العاّم«.
إضافة إلى هذه االلتزامات الدولّية، فإّن الدولة التونسية قد  وقّعت على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان 
والشعوب وعلى امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته، وقد أمضْت أيضا على امليثاق العربي حلقوق 

اإلنسان لكنها لم تصادق عليها.
........................................

38    امليثاق الدولّي  للحقوق املدنّية والسياسّية، الفصل 4.
39    مرسوم عدد 3- لسنة 2011 املؤرّخ في 19 فيفري 2011 املتعّلق بانضمام اجلمهورية التونسّية إلى البروتوكول االختيارّي املّتصل بامليثاق 

الدولّي للحقوق املدنّية والسياسية.
40  مرسوم عدد 4- لسنة 2011 املؤرخ في 19 فيفري 2011 املتعلق باملصادقة على انضمام اجلمهوريّة التونسّية إلى اتّفاق روما بخصوص 

احملكمة اجلنائّية  الدولية واالمتيازات واحلصانة اخلاصة باحملكمة. 
41   مرسوم عدد 2 لسنة 2011 املؤرخ في 19 فيفري 2011 املتعلق باملصادقة على املعاهدة الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسرّي.

42   مرسوم عدد 5 لسنة 2011املؤرخ في 19 فيفري 2011 املتعلق باملصادقة على انضمام اجلمهوريّة التونسّية إلى البروتوكول االختيارّي  
التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة. 

43   اجلمعّية التونسّية للنساء الدميقراطّيات )2011( رفع التحفظ إزاء معاهدة CEDAW  ولكن ليس إزاء اإلعالن العاّم ذاته.

الصنف األول : منظومة تعديل
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دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

 املؤّشر 2.1
احلقّ في اإلعالم مضمون قانونا ومحَترٌَم على مستوى التطبيق

ال يتضّمن دستور اجلمهوريّة التونسّية لسنة 1959 أّي ضمان للحقّ في اإلعالم،  وال يذكر إال حرّيّة الرّأي 
والتعبير.  أما في مستوى املمارسة التطبيقّية فقد اتّصف عهد بن علي  بالتكّتم الشديد على الشأن 
العام. إّن حترير الّدستور اجلديد يوفر للهيئات احلكومية فرصة وضع أسس لثقافة انفتاح جديدة وذلك 

بأن يُدرَج فيه على نحو صريح ضماُن دستورية احلقّ في اإلعالم.

 2011 41 لسنة  املرسوم عدد  بتبنّي  إلى األمام في مجال احلق في اإلعالم وذلك   لقد حتّققْت خطوة 
املتعّلق بحق النفاذ  إلى الوثائق اإلداريّة44 للهياكل العمومية . وهذا القانون وهو األول من نوعه في 
تونس تدّعم في مرحلة ثانية 45بالتقليص من االستثناءات وبإعداد جزئي لفترة إمهال مدتها سنتان 

بهدف استكمال إجراءات التالؤم التام ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.

غير أن هذا املرسوم  بعيد عن أن يُوّفر احلقّ في اإلعالم 46. ومن املهّم إيجاد قاعدة دستوريّة للحقّ في 
اإلعالم وتبنّي قانون أساسي لتركيز هذا احلقّ على نحو شامل. وما ينبغي مالحظته بصفة خاّصة هو 
أّن حقل تطبيق املرسوم يهّم »الوثائق اإلداريّة« ال »املعلومة« التي متلكها السلطات العمومّية. ولذلك، 
إذا كانوا عاجزين عن  التمّتع بحقهم في اإلعالم  فانه ميكن أن ممارسة تضييقات على األشخاص في 

التحديد الوثيقة التي توجد فيها املعلومة أو إذا كانت املعلومة التي يبحثون عنها غير مطبوعة .

الطابع  ذات  للبيانات  القضائية  احلماية  أساس  على  ما،  وثيقة  نشر  رفض  حقّ  على  القانون  وينّص 
بوثيقة  األمر  تعّلق  إذا  أو  قرار قضائي  أو مبقتضى  الفنّّية  و  األدبّية  امللكية  أو خرق حقوق  الشخصّي، 
حتّصل عليها الهيكل العمومي املعني بعنوان السرّيّة 47 . وينّص أيضا الفصل 17 من املرسوم املذكور 
على حاالت استثناء أخرى تستطيع فيها املؤسسة العمومّية رفض تسليم الوثيقة خصوصا إذا حصل 

من نشرها إحلاق أضرار بـ :
- العالقة بني الُدول أو املنّظمات الدولّية.

- وضع سياسة حكومّية ناجعة أو تطويرها.
- األمن العام أو الّدفاع الوطنّي. 

- الكشف عن اجلرائم أو الوقاية منها أو البحث اجلنائّي.
- إيقاف مّتهمني أو التأثير في القضايا املنشورة لدى احملاكم.

- حسن سير املرفق القضائي واحترام مبادئ العدل واإلنصاف ونزاهة عمليات إسناد الصفقات العمومّية.
- مسار املداوالت وتبادل اآلراء ووجهات النّظر أو الفحوص أو التجارب، أو اإلضرار باملصالح التجاريّة املالّية      

و املشروعة للهيكل العمومي املعني.
........................................

44   مرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرّخ في 26 ماي 2011 واملتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداريّة للهياكل العمومّية.
45   مرسوم عدد 54 لسنة 2011 املؤرّخ في 11 جوان 2011

46   انظر مثال حتليل منّظمة املادّة 19 (2011( – التعليقات على املرسوم املتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداريّة للهياكل العمومية .
47   مرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرخ في 26 ماي 2011, سبق ذكره، الفصل 16.
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ومن املهّم أال تُطبَّق االستثناءات الواردة في الفصل 17  إذا أقرّ القانون  وجوب اإلعالن عن محتواها في 
الفضاء العمومي، أو إذا كان نشرها ضروريّا لعرض خرق خطير حلقوق اإلنسان أو جرائم حرب أو متابعتها 
، أو عندما يؤدّي عرُضها إلى تغليب املصلحة العاّمة على املصلحة الشخصّية ألسباب تتعّلق بالّصّحة 
العمومّي تسييرا  القطاع  بتسيير  أو  واالرتشاء  والفساد  اجلرمية  أو بخطر  البيئة  بحماية  أو  باألمن  أو 

سّيئا . 
ويضع القانون الّدولّي  ثالثة شروط لالستثناءات التي حتّد من حق النفاذ إلى املعلومة وهي: أن يخدم 
هذا االستثناء مصلحة مشروعة، وأن تكون قانونّية، وأن يكون نشرها أكثر إضرارا مبصلحة مشروعة 
من عدم نشرها. واملرسوم- بصفة عاّمة، مطابق للمعايير الدولّية، غير أّن وجود سلطة عمومّية غير 
متعاونة في سبيل إرساء هذا احلقّ، تستطيع أن جتد تبريرات في قائمة االستثناءات لتمنع شخصا ما 
من حّقه في اإلعالم. ولم ينّص املرسوم عدد 41 على سلطة إداريّة مستقّلة، ميكن  أن يكون آلّية يلجأ 

إليها املواطن في حالة منع السلطة العمومّية تسليم املعلومات املطلوبة منها بصفة مشروعة.

 ولئن قوبلْت املصادقُة على هذا القانون بارتياح فإّن تطبيقه ما زال محتاجا إلى االختبار. فلقد متّ إصدار 
منشور بخصوص تطبيق هذا القانون في 5 ماي/أيار  2012 يصف اجلوانب  القضائية واإلجرائّية للسلط 
العمومّية مبا في ذلك النشر النشيط وكيفّية تلبية مطالب العموم. وقد أعلنْت احلكومة في 17 أوت/

دة على الشبكة العنكبوتية تضّم البيانات الصادرة عن الوزارات والهيئات   آب 2012 عن وضع بوابة موحَّ
تنجز  أن  العمومّية  السلطات  تفرض على  . وهي  النشاط  األولى في مختلف ميادين  للوزارة  التابعة 

برامج تكوين وحتسيس وأن حتترم التزامات النشر النشيط قبل شهر ماي 2013.

ر الفصل  من املفيد أن نذكر أّن تونس قد صادقْت سنة 2008 على معاهدة مناهضة الفساد التي ُفسِّ
10 منها بكونه إلزاما للدول املوقِّعة عليها بتبنّي القوانني التي تضمن احلقّ في اإلعالم.

وقد عّبرْت تونس أيضا عن نّيتها في االنضمام إلى »شراكة احلوكمة املفتوحة« التي انطلقْت في 2011.  
وللحصول على العضويّة في هذه الشراكة يجب على البلدان املشاركة أن تتبنّى ميثاقا من الدرجة 
العليا حول الشفافّية احلكومّية، وأن تقدم خّطة عمل وطنّية منَجزة في إطار استشارة عمومّية، وأن 

تلتزم بإعداد دراسة مستقّلة عن مشاريع التطوير التي ستقوم بها مستقبال.

ويجب أن نالحظ أيضا وجود بعض اجملموعات من اجملتمع املدنّي مثل مجموعة »احلوكمة املفتوحة«  وهي 
مجموعات تلعب دورا إيجابّيا في تطوير سبل النفاذ إلى املعلومة ومراقبة مدى التقدم في اجتاه حتقيق 

حوكمة مفتوحة .
........................................

48   املرسوم السابق، الفصل 17.
49   مرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرّخ في 25 مارس 2011، سبق ذكره، الفصل 18.

50   املنشور عدد 25 املؤرّخ في 5 ماي 2012، املتعّلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداريّة للهياكل العمومّية.
http://www.data.gov.tn 51   انظر

OpenGov بتاريخ 27 أفريل 2012 : تونس ستنضّم إلى شراكة احلوكمة املفتوحة  opengov.tn 52   انظر
http://www.opengov.tn/fr 53   انظر
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دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

 املؤّشر 3.1 
استقاللية اخلّط التحريري مضمونة قانونا ومحترَمة في املمارسة الواقعّية

آلّيا.  التحريري في وسائل اإلعالم العمومّية واخلاّصة  تأثير احلكومة على اخلّط  في عهد بن علي كان 
وقد استغّلت مؤسسات الصحافة واإلذاعة والتلفزة اململوكة  للّدولة كوسائل للدعاية السياسّية. 
وكانت التحقيقات امليدانّية مراقَبة بصفة دقيقة. ومثّلت تغطية أنشطة الرئيس ركنا يومّيا قارّا. أّما 
تسمية املسؤولني على رأس وكالة تونس إفريقيا لألنباء ومؤسسة التلفزة التونسّية والشركة اجلديدة 
للطباعة والصحافة والنشر فتتّم دائما على قاعدة الوالء. وكان اختيار املسؤولني يرتكز على أساس 
كونهم أعضاء نشيطني في التجّمع الدستورّي الدميقراطّي وموالني لنب علي، وهم مسؤولون بصورة 

مباشرة أمام احلكومة عن طريق وزارة االتصال.

  واتسم وضع وسائل اإلعالم اخلاّصة  بهشاشة استقالليتها . وساندت  الصحف اخلاّصة أيضا، وهي 
تتمتع بانتشار واسع، االجّتاه احلكومّي مقابل السماح لها بدخول شبكة توزيع الّصحف وإعطائها جزءا 
من موارد اإلشهار التي كانت تراقبها سلطة مركزيّة تتمثل في الوكالة التونسية لالتّصال اخلارجّي. 
وكانت تراخيص اإلذاعات اخلاّصة ومحطات البّث التلفزّي توزع على شخصيات تعتبر موالية للحكومة. 
وتعتمد  اخلاّصة.  اإلعالم  وسائل  في  أسهما  منها   َّبون  املقر واملتعاونون  احلاكمة  العائلة  أفراد  وميتلك 
التي   لألنباء،  إفريقيا  تونس  وكالة  على  منها  كبير  جانب  في  الريبورتاجات(  )أو  امليدانّية  التحقيقات 

تسيطر عليها احلكومة.
 

التحريري،  اخلّط  االستقاللية في مستوى  املعارضة  متارس هامشا محدودا من  وكانت بعض صُحف 
ومقابل ذلك لم  تستفد هذه الصحف من اإلشهار العمومّي. وهي ال تكاد تُرى في نقاط بيع الّصحف 

وكانت خاضعة لنظام رقابة مسّبقة عادة ما تسبب في إيقاف نشرها أو تأخيره 54 . 

تغّيرا  التحريري  اخلّط  استقاللية   ملدى  احملّددة  الظروف  تغّيرْت   2011 الثاني  جانفي/كانون   14 ومنذ 
جذريّا وأُلغيْت املنظومة املركزيّة للرقابة. ولم تعدْ وسائل اإلعالم تسعى إلى محاباة  احلكومة، وصارت 
التحقيقات امليدانّية الناقدة لها متواترة في الصحافة وفي اإلذاعة. إالّ أنّه في غياب إصالح للمنظومة 
ظلت  املسّيرين  بتعيني  يتعّلق  فيما  خصوصا  العمومية    اإلعالمية  املؤسسات  ولهيكلة  القانونية 

اخملاوف من خطر تدّخل احلكومة قائمة. 

ومنذ الثورة حاولت املؤسسات اإلعالمية العمومية، حتت القيادة اجلديدة، تطوير أمنوذج املرفق العمومي، 
وقد حّققت  في ذلك بعض النجاح. وخالل املّدة التي أعقبْت الثورة كّون الصحفّيون أنفسهم، داخل

........................................
54    مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير )2010( خلف الواجهة: 
كيف تنسف املنظومة القضائية املسّيسة والعقوبات اإلداريّة حقوق الشخص في تونس. تقرير املهّمة 7 لـمجموعة تونس ملراقبة 

حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير - تونس.
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وسائل اإلعالم العمومّية، هيئات حترير للدفاع عن استقاللّية مؤسساتهم، وسعوْا إلى جْعلها هياكل 
قارّة.

مسّيري  تعويض  متّ   2011 األوّل  أكتوبر/تشرين   23 انتخابات  عِقَب  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  ومنذ 
املؤسسات اإلعالمية العمومّية  مجدَّدا مبقتضى أمر صادر عن رئيس احلكومة. وقد متّْت التعيينات دون 

تنظيم استشارة عمومّية وهو ما أدّى إلى توتّر شديد بني اإلدارة وهيئات التحرير 55 .

وفي 21 أوت، متّ تعيني لطفي التواتي رئيسا مديرا عاّما جديدا على رأس »دار الصباح«، وهي مؤسسة 
صحافة مكتوبة حتّولت ملكيتها إلى  الدولة بعد مصادرة أمالك عائلة بن علي.  وأدّى تعييُنه إلى موجة 

احتجاجات في وسط الصحفّيني  بسبب مساره املهني املشبوه 56. 

إصالح  بواسطة  العمومّي  اإلعالم  وسائل  في  التحرير  استقاللّية  لضمان  ملّحة  احلاجة  أّن  ويبدو 
املنظومة القانونية والهيكلّية.

ولئن كانت  استقاللية اخلّط التحريري في وسائل اإلعالم اخلاّصة مضمونة بشكل أفضل، فإنها تواجه 
أيضا سلسلة من الضغوطات االقتصاديّة والسياسية مبا في ذلك ضغوطات من أطراف غير حكومّية. 
ذلك أّن جّل الصحف تتحكّم فيها مجموعات ضغط سياسية أو جتاريّة ولذلك فإّن أولوياتها تتمثل 
أّي محتوى حتريرّي ضّد مصاحلها. أما أصحاب احملطات اإلذاعية  اخلاّصة فهم منحازون  إنتاج  في عدم 
سياسّيا بدرجة كبيرة كما أثبتْت ذلك تقارير رصد وسائل اإلعالم التي أجنزت خالل احلملة االنتخابّية 57. 

ومتثّل اجملموعات الدينية املتطرّفة حتّديا كبيرا أمام استقاللية اخلّط التحريري في وسائل اإلعالم. وقد 
بّث قناة »نسمة« شريط صور متحرّكة فرنسّي-إيرانّي  نّظموا على وجه اخلصوص تعبئة عاّمة ضّد 
رأس  على  منصبها  استالم  من  الغربّي  إقبال  الدكتورة  اجلامعّية  منعوا  كما  »برسيبوليس«.  عنوانه 
إذاعة »الزيتونة للقرآن الكرمي« 58 ذات الطابع الدينّي. وقد أدّى ما حصل في قناة »نسمة« إلى تتّبعات 
قضائية  أثارت خالفا، وسيتم تناولها بتفصيل في القسم 10.1 املتعّلق بالتضييقات القضائية على 
حرّيّة التعبير. أّما االعتداءات املباشرة واجلسديّة وكذلك التهديدات فستتّم معاجلتها في القسم 13.3 

ص لسالمة الصحفّيني. الوارد أدناه واخملصَّ

........................................

55     انظر Tunisia-live.net, ، 21 ماي 2012 : صحفّيو اإلذاعة العمومية التونسية ينددون بالتدّخل في اخلّط التحريري
56     تونس الرقمية،1 سبتمبر 2012، لطفي التواتي املدير اجلديد لدار الصباح يعترف أنه عمل 31 عاما في وزارة الداخلية.

57    انظر على وجه اخلصوص تقرير اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات )2012(: رصد وسائل اإلعالم خالل الفترة االنتقالية، 
تونس أوت/ديسمبر 2011، التقرير النهائّي، وانظر كذلك الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات )2011( ، تقرير وحدة دراسة رصد وسائل 

اإلعالم، التقرير الرابع –احلملة االنتخابية )23-1 أكتوبر 2011(.
58    انظر  31Tunisia-live.net جانفي 2012، اإلذاعة الدينية احلكومية التونسية في خطر بسبب رفض املديرة التي عّينتها احلكومة.
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املؤّشر 4.1
حماية مصادر الصحفيني حقٌّ يضمنه القانون و محترَم في مستوى التطبيق

لقد مثّل املرسوُم عدد 115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر  2011 59 ، على النّحو املبنيَّ في القسم 1.1 
الوارد أعاله،قطيعًة نهائّية مع عهد بن علي في مجال حرّيّة الصحافة وذلك بتنقيح قانون الصحافة 

لعام 1975 الذي ال يتضّمن أّي ضمان حلقّ الصحفيني في احملافظة على سرّيّة مصادرهم.

فالفصل 11 من املرسوم عدد 115 ينّص على ضمان قانوني حلماية املصادر بالعبارات التالية : تكون مصادر 
الصحفيّ عند قيامه مبهامه  ومصادر كّل األشخاص الذين يساهمون في إعداد املادّة االعالمية محمّية 60.

كما يتضّمن الفصل 11 فضال عن هذا ما يلي: »يعتبر إعتداء على  سرّيّة املصادر جميع التحرّيات وكّل 
أعمال البحث والتفتيش  والتنصت على املراسالت واالتصاالت التي قد تتوالّها السلطة العاّمة  جتاه 
أّن  غير  خاّصة«،  به عالقة   تربطهم  التي  األشخاص  جتاه جميع  أو  للكشف عن مصادره  الصحفّي  

الفصل 11 يتضّمن تضييقات هاّمة.

  ويقّدم الفصل 7 من املرسوم عدد 115 تعريفا ضّيقا  للصحفّي احملترف حيث ال يُعتَبر الصحفّي محترفا 
إال إذا كان متحّصال على شهادة عليا و  ناشطا بصفة منتظمة في القطاع الصحفي، وأن يستمّد منه 
موارده األساسّية. وينص إعالن مبادئ حرّيّة التعبير في إفريقيا لسنة 2002 على أّن احلقّ في التعبير 
باستعمال وسائل اإلعالم ومن خالل ممارسة العمل الصحفي يجب أال تكون مقيَّدة بتضييقات قانونية 
مشّطة. و يجب أن ينطبق حقّ حماية مصادر املعلومات على مجال ممارسة الصحافة بصفة عاّمة 61. 

وهو  املعلومات.  حماية مصادر  في حقّ  االستثناءات  بعض  على  املرسوم  هذا  من   11 الفصل  وينّص  
يُعطي للسلطات القضائية احلقّ في املطالبة بكشف هذه املصادر » إالّ إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملّح 
أيضا  على استثناءات في حالة وجود خطر  ينّص  . كما   62 الوطنّي«  الدفاع  أو  الدولة  أمن  دوافع  من 
جسيم يهّدد السالمة اجلسديّة  لآلخرين وأن يكون الكشف عن مصادر املعلومة ضروريّا لتفادي ارتكاب 
جرائم أو أن تكون هذه املصادر من فئة املعلومات التي ال ميكن احلصول عليها بطريقة أخرى، وفي هذه 

احلالة يخول للهيئة القضائية التي يرجع إليها النظر، دون سواها اإلذن بكشف املعلومة ومصدرها.

ومن بني هذه االستثناءات نذكّر باالستثناء األوّل الذي يعني »أمن الدولة والدفاع الوطنّي«  وهو  استثناء 
توازنا  أن يصبح أكثر  أنه يجب  الثاني فهو دقيق  ومشروع، غير  عاّم جّدا ويجب حذفه. أما االستثناء 
بواسطة اختبار مدى خدمته للمصلحة العاّمة وذلك لكي يكون مطابقا للمعايير الدولّية مبا فيها 
2002 املذكور أعاله، وحّتى يتبنّي أّن الفائدة احلاصلة من  إعالن مبادئ حرية التعبير في إفريقيا لسنة 

الكشف عن مصادر املعلومات تتجاوز الضرر احلاصل حلرّيّة التعبير.
........................................

59   مرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره.
60   مرسوم سالف الذكر، الفصل 11.

61   إعالن مبادئ حرية الصحافة )2002(.
62   مرسوم عدد115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره.
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املؤّشر 5.1   
العامة في مجال وسائل  السياسة  إعداد  في  املدنّي  اجملتمع  ومنّظمات  العموم  يساهم 

اإلعالم واالتصال
 

عرفت عملّية إصالح قطاع اإلعالم منذ ثورة 14 جانفي 2011 مشاركة واسعة من العموم ، وكان أهّم 
قرار في هذا اجملال هو إنشاء الهيئة الوطنّية املستقّلة إلصالح اإلعالم واالتصال 63 في 2 مارس/آذار 2011 
طبقا  واالتصال  اإلعالم  قطاع  إلصالح  مقترحات  بإعداد  مكلَّفة  مستقّلة  استشاريّة  هيئة  بصفتها 

للمعايير الدولية املتعّلقة بحرّيّة التعبير.

الذي  املستقّل  الصحفّي  العبيدي  كمال  واالتصال  اإلعالم  إلصالح  املستقّلة  الوطنّية  الهيئة  وترأس 
يحظى باالحترام في األوساط الصحفية والسياسّية. وهو من املدافعني عن حقوق اإلنسان وقد قضى 
سنني عديدة في املنفى. وتتكّون الهيئة من صحفّيني مستقّلني ونقابيني في وسائل اإلعالم وجامعّيني 

وقضاة وعدد من املساعدين.

اإلعالم،  قطاع  وضع  تقييم  في  واالتصال  اإلعالم  إلصالح  املستقّلة  الوطنّية  الهيئة  مهّمة  وتتمثل   
وفي تقدمي مقترحات إلصالحه مبا في ذلك حترير النصوص التشريعّية، وفي االتّصال باألطراف املعنّية 
إذاعات  الرُّخص إلنشاء  الرّأي بخصوص إسناد  إبداء  وفي  واملقترحات،  بالتقييم  يتعّلق  وبالعموم فيما 
وقنوات تلفزية جديدة. وخالل السنة األولى من أعمالها نّظمْت هذه الهيئة 29 ورشة عمل ولقاءات 
استشارية وعديد االجتماعات والزيارات امليدانّية. وفحصت 74 مطلبا إلنشاء إذاعة جديدة و33 مطلبا 
إلحداث قناة تلفزيّة جديدة، كما ساهمْت في وضع النصوص القانونّية اجلديدة املتعّلقة  بالنفاذ إلى 
تقريرا  وقد نشرْت  البصرّي.  السمعّي  واالتصال  الصحافة  العمومّية وحريّة  بالهياكل  اإلدارية  الوثائق 

عاّما عن أنشطتها يتضّمن تقييما لوضع قطاع اإلعالم واالتّصال  وتوصيات إلصالحه 64.

واعتمدْت هذه الهيئة على جتارب بلدان أخرى دميقراطّية، وأجرت حوارا مع مجموعة واسعة من منّظمات 
الفرعّية   اللجنة  مع  بالتعاون  الهيئة  هذه  عملْت  واالتصالي.  اإلعالمي  املشهد  بشأن  املدنّي  اجملتمع 
لإلعالم التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسّي واالنتقال الدميقراطّي  على 

إعداد نصوص تشريعّية جديدة ، هي املراسيم عدد 41 و 115 و 116.

و في 4 جويلية2012 أعلنْت الهيئة عن وْضَع حّد ألنشطتها بسبب رفض احلكومة أْخذَ توصياتها بعني 
115 و116 اخلاّصنْي بحرية الصحافة الطباعة والنشر  االعتبار وعدم تطبيق املرسومنْي اجلديديْن عدد 
وبحرية االتصال السمعّي والبصرّي وبإحداث الهيئة العليا املستقّلة لالتصال السمعي والبصري. وفي 

بيان أصدرتْه بهذه املناسبة أكّدْت الهيئة غياب أّي إجراء ملموس يعكس إرادة سياسّية حقيقّية في

........................................ 
63   مرسوم عدد 10 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 مارس 2011،املتعّلق  بإحداث الهيئة العليا املستقّلة إلصالح اإلعالم واالتصال.

64   التقرير العاّم للهيئة الوطنّية املستقّلة إلصالح اإلعالم واالتصال، أفريل 2012.
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القيام  مواصلة  رفضها   عن   عّبرت  كما  الّدولّية.  للمعايير  مطابق  ومستقّل  حرّ  إعالم  أسس  وضع 
بوظيفة ديكور واحلال أّن واقع القطاع في تراجع 65.

النقاش  في  نشيطة  مساهمة  تساهم  بأن  املدنّي  اجملتمع  من  تونسية  منّظمات  عّدةُ  التزمْت  قد 
إزاء  اإلعالم وتطويره، وهذا ما يصّح على وجه اخلصوص  ودافعْت عن فكرة إصالح سياسة  العمومّي 
منّظمات حقوق اإلنسان التي كانت مضطهَدةً أثناء نظام بن علي مثل الرابطة التونسّية للدفاع عن 

حقوق اإلنسان ومركز تونس حلرّيّة الصحافة واجلمعّية التونسّية للنساء الدميقراطّيات. 

وهذا ما ينطبق أيضا على منظمات مهنّية مثل النقابة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني واالحّتاد العاّم 
التونسّي للّشغل والنقابة التونسّية لإلذاعات احلرّة واجلمعّية التونسّية ملديري الّصحف. كما ينسحب 
أيضا على مجموعات حديثة عهد بالتكوين مثل النقابة التونسّية ملديري املؤسسات اإلعالمية ونقابة 

املؤسسات  الصحفية املستقّلة واحلزبّية واجلمعّية التونسّية للصحفّيني الّشّبان. 

وقد تكّون  ائتالف جمع منّظمات غير حكومّية  تونسية 66 لإلشراف على مشروع رصد وسائل اإلعالم 
قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعدها. و قّدم هذا التحالف في تقريره العاّم مجموعة من التوصيات 

بخصوص إصالح وسائل اإلعالم 67.

اإلعالم   لقطاع  القانونّي  اإلطار  حول  وطنّية«  »استشارة  تنظيم  احلكومة  اقترحْت   2012 أفريل  وفي 
إلصالح  الوطنّية  الهيئُة  قاطعْت  و  األطراف.  مختلف  إليها  دعيت   واحدا  يوما  دامت  ورشة  وعقدت 
اإلعالم واالتّصال والنقابة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني هذا احلدَث   وأدانتا االرجتال وانعدام التشاور 
اإلعالم  الوطنّية إلصالح  للهيئة  العاّم  التقرير  إطالق  تزامن مع   احلدث  تنظيم هذا  تاريخ  ألّن  املسبَّق 
واالتّصال 68 . وفي حديث للتلفزة التونسية اعترف حّمادي اجلبالي رئيس احلكومة بأّن االستشارة لم 

يتّم اإلعدادُ لها بطريقة جّيدة 69.
 

ومن املهّم أن تواصل احلكومة االلتزام بتنظيم استشارة واسعة مع األطراف املعنّية باإلعالم قبل أن 
تقوم هذه االستشارة على  أن  . كما يجب  تنّقحه  أو  واإلعالم  التعبير  قانون مؤثر في حرية  أي  تتبنّى 
أساس أهداف واضحة وبرنامج عمل محدَّد بدقّة، وأجال معقولة لتلّقي أجوبة جميع األطراف املعنّية.

........................................
65     بيان الهيئة الوطنّية املستقّلة إلصالح اإلعالم واالتصال الصادر في 4 جويلية 2012.

66    يضّم هذا االئتالف اجلمعيّة التونسية للنساء الدميقراطّيات. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والنقابة 
.)IMS( الوطنّية للصحفّيني التونسّيني ... مبساندة منظمة دعم اإلعالم        

67    اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطّيات )2012(، سبق ذكره
68    انظر  Nawaat.org بتاريخ 27 أفريل 2012 انطالق استشارة وطنّية مثيرة للجدال حول اإلعالم.

69   صحيفة ال بريس، 1 جوان، 2012، الشريعة هي الدميقراطية...
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ب - منظومة تعديل القطاع الّسمعّي والبصرّي

املؤّشر 6.1
استقاللّية منظومة التعديل يضمنها القانون وهي محترَمة على أرض الواقع 

تفتقر تونس إلى منظومة مستقّلة لتعديل القطاع السمعي والبصري. و يتكّون اإلطار القانونّي لهذا 
وأيضا من أجهزة  القانون اجلنائّي،  بينها  القطاع من مزيج بني قوانني قمعّية لم يقع تنقيُحها، ومن 
دولة لم يتّم إصالحها بعُد مثل  الوكالة الوطنّية للتردّدات والديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي. 
وال تنّص األحكام املتعّلقة باملؤسسات اإلعالمية في  القانون االنتخابّي لسنة 2011 على آلّية فعلّية 
وانفتاحا  ناقصة  انتقال  احلقائق تعكس عملّيَة  الواقع جند مجموعة من  أرض  بنا على  فإذا  للتنفيذ، 

جزئّيا للمشهد السمعي والبصري. 

لتركيز  وكذلك  والبصري  السمعي  اإلعالم  لتعديل  شامل  تشريعي  إطار  لوضع  ملّحة  احلاجة  وتبدو 
مؤسسة خاّصة  بتعديل هذا القطاع،  ويضمن  القانون استقاللّيتها.

إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك  مباشرة،  احلكومة  سيطرة  حتت  العمومية   اإلعالم  وسائل  كانت  تاريخّيا 
الوزير  االتفاقيات مع احلكومة. فكان  إبرام  مُتنح بعد  التي  اخلاّصة  والتلفزات  اإلذاعات  تراخيص إحداث 
األوّل هو املسؤول املباشر عن إمضاء وثيقة املوافقة. و لم  تكن وسائل اإلعالم اخلاّصة تتمتع باستقالل 
تنّص  التي  الصارمة  فاحلدود  األحداث.  تغطية  في  حّتى  وال  امليدانّية  التقارير  في  ال  التحريرّي،  النهج 
سيتم  خاّصة،  تلفزية   قناة  أو  خاّصة  إذاعية  محطة  ومدير  احلكومة  بني  املبرمة  االتفاقّيات  عليها 

تفصيل القول فيها ووصفها في القسم 11.1 الوارد أدناه.

منذ ثورة 14 جانفي أثبتْت وسائل اإلعالم العمومّي في اجملال السمعي والبصري استفادتها من فضاء 
احلرّيّة على مستوى التحرير. وقد ساهم تكوين هيئات حترير داخلّية منتَخبة في هذا التغيير، غير أنّه ال 
يوجد إطار قانونّي أو تنظيمّي لضمان استقاللّية البّث العمومّي. لقد أدّى حذُف وزارة االتّصال إلى إلغاء 
أداة التدّخل اليومّي الذي كان موجودا في عهد بن علي. ولكّن احلكومة حافظْت على حقّ تعيني مديري 
املؤّسسات العمومّية  اإلذاعية والتلفزية. وقد قامت احلكومة احلالّية بإقرار تعيينات دون أدنى استشارة 
االستشارّي  اجلهاز  وهو  واالتّصال  اإلعالم  الوطنّية إلصالح  الهيئة  إلى  ذلك  في  الرجوع  ودون  عمومّية 

املكلَّف بإنارة احلكومة في سياسات وسائل اإلعالم واالتّصال.

وكانت املؤّسسات اإلذاعية والتلفزيّة اخلاّصة احلاصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011، تعمل على 
مطّبَقة  تعدْ  لم  ألنّها  وذلك  التاريخ  هذا  بعد  مراجعُتها  تتّم  لم  شروط  وكرّاسات  اتّفاقّيات  أساس 
اتّفاق.  أّي  توقيع  دون  البثَّ  بدأْت  وقد   2011 وتلفزيّة في  إذاعّية  لعّدة مؤسسات  الترخيص  متّ  و  فعلّيا. 
األوّل.  الوزير  الترخيص  صادرة عن مكتب  في  عاّمة  نوايا   عن  تعّبر  رسالة  على  تتحّصل  سوى  ولم 
وحتتاج اإلذاعات التي تبّث على موجة  FM إلى احلصول على  ذبذبة من الوكالة الوطنّية للتردّدات . وهي  

الصنف األول : منظومة تعديل
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. غير أن بعضها اختارت  الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي  مضطرّة إلى االستعانة بخدمات 
فضائي   تردّد  اقتناء  على  قادرة  فهي   اخلاّصة  التلفزيّة  القنوات  أما  بها.  خاّصة  بّث  وسائل  استعمال 
عبر قمر صناعّي بعد عملّية تفاوض جتارّي مع املتصرّفني في األقمار الصناعّية مثل »نيل سات«. بل إّن 

بعضهم قد بدأ البّث بهذه الطريقة دون احلصول على تصريح قانونّي للبّث.

في  مساهمُتها  واالتّصال  اإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئة  بها  اضطلعْت  التي  املسؤولّيات  بني  ومن 
إعداد املرسوم عدد 116 لسنة 2011 70بالتعاون مع اللجنة الفرعّية  لإلعالم املنبثقة عن الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسّي واالنتقال الدميقراطّي والذي ينّص على إنشاء هيئة تعديلية 
مستقّلة تسّمى  الهيئة العليا املستقّلة لالتصال  السمعّي والبصرّي وقد متّْت املصادقة على املرسوم 
عدد  116 في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ونُشر بالرائد الرسمّي للجمهوريّة التونسّية في 4 نوفمبر 
7 من  الفصل  أّن  52 منه، غير  الفصل  نْشره حسب  التطبيق  فور  أن يدخل حيز  املفروض  2011. من 
املرسوم قد نّص على تعيني أعضاء السلطة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي  بأمر صادر 
عن رئيس اجلمهوريّة. ومنذ ذلك التاريخ لم ينشر أي نّص لتسمية أعضائها، وبالتالي فإّن هذه الهيئة 
العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي لم تتكّون حّتى اآلن. إّن الفراغ الّتنظيمّي احلالّي هو نتيجة 
تردّد احلكومة اجلديدة إّما في تطبيق املرسوم عدد 116، وإّما في تعويضه بآلّية أخرى. وياُلحظ في هذا 
السياق أّن األحزاب الثالثة التي تكّون حكومة االئتالف احلالّية »ترويكا« قد نشرْت بيانات انتخابّية تؤكّد 

فيها التزامها بإنشاء هيئة تعديلية مستقلة  لالتصال السمعي والبصري71 .

 لقد تناولت بعض الهياكل املستقّلة األجنبية بالدرس املرسوم عدد 116 وقّدمت تعليقات ذات طابع 
أحكامه  ولكننا  سنعالج بعض  للقانون،  التقرير حتليال كامال  نطرح في هذا  أن  ننوي  وال   . قانوني72 

األساسية والتي هي نقاط خالف هاّمة. 

الّسمعّي  لالتّصال  املستقّلة  العليا  الهيئة  وهي  تعديلية   مؤسسة  بتكوين  تتعّلق  األولى  النقطة 
والبصرّي التي تتمّتع باالستقاللية الذاتية وقد عبر النص عن ذلك صراحة.و يُعنيَّ أعضاؤها التسعة 
ملّدة سّت سنوات غير قابلة للتجديد، وال ميكن إقالة أّي عضو إالّ بقرار من مجلس الهيئة ذاتها وفي 
ظروف محدَّدة بدقّة. ويجب أن يتّم ترشيح أعضائها من طرف هيئات مختلفة. وهم ملزَمون باحملافظة 
على استقاللّيتهم وأن ال يتحّملوا خالل مّدة عضويتهم في الهيئة أيّة مسؤولّية سياسّية أو  مهّمة 
مهام  باستثناء  استقاللّيته  من  يحّد  أن  شأنه  من  مهنّي  نشاط  أّي  أو  عمومّية  وظيفة  أو  انتخابية 
عرضّية في التدريس والبحث. وال يُسمح ألعضاء الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي

......................................
70   املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤر|خ في 2 نوفمبر 2011 املتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا املستقلة  

        لالتصال  السمعي والبصري
71   النهضة )2011( برنامج حركة النهضة، املِؤمتر من أجل اجلمهورية )2011( مخطط من أجل تونس، والتكّتل )2011( برنامج التكتل في 

        100 نقطة.
19 (2011( تونس: مشروع املرسوم املتعّلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا املستقّلة     املادّة  72   مكتب منّظمة 
Janssen,M وج.ف.فوميمون J-F Furnémont)2012(. حتليل املرسوم عدد116 لسنة2011 مجموعة  لالتّصال  السمعي والبصري. م.يانسان 
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بأن  تكون لهم أيّة مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية واتصالية. وينّص القانون أيضا 
على أن تتمّتع الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصري مبيزانّية مستقّلة وأن يتّم متويلها 
من موارد مختلفة. وهذه األحكام اخلاصة باستقاللّية الهيئة التعديلّية للمشهد السمعي والبصري 

مطابقة للقانون الدولّي وللممارسات احلسنة.

أما النقطة الثانية فتهّم مشموالت الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي ومسؤولياتها 
وقد ورد تعريفها بصفة عاّمة جّدا. فهي تشمل جميع املسؤولّيات الهامة والضروريّة لتعديل نشاط 
مؤسسات إذاعية وتلفزية  مستقّلة، ولكن يحسن أن يكون التنصيص على  هذه السلطات واملسؤولّيات 
بصفة أكثر صراحة، حيث أّن الفصل 16 يعطي هذه الهيئة سلطة لتقييم طلبات احلصول على إجازات 
متعّلقة بإحداث   منشأة اتصال سمعي وبصري ولتحديد اآلليات املعتمدة في االتّفاقّيات وكراسات 

الشروط، ولكنّه ال يحّدد معايير انتقاء الطلبات وال الشروط الالزمة للحصول على اإلجازات.

الواردة  والعقوبات  الشكاوى  تقييم  أكبر، فهي تخّص منظومة  الثالثة مدار خالفات  النقطة  وكانت 
أصحاب  وخصوصا   116 عدد  املرسوم  معارضي  اهتمام  النقطُة  هذه  استقطبْت  وقد   .3 الفصل  في 
فقائمة  علي.  بن  عهد  في  تراخيص  على  حتصلوا  الذين  والبصريّة  السمعية  اإلعالمية  املؤسسات 
العقوبات طويلة وهي تتراوح بني مجرّد اإلنذار وغلق املؤسسة وسحب الرخصة. هذا فضال عن القدرة 
من  متدرّجة  منظومة  الهيئة  لهذه  تكون  أن  األفضل  من  أنه  ورغم  هاّمة.  مالّية  خطايا  فرض  على 
العقوبات فإنّه يُخشى أن تقع في خطر جتاوز سلطاتها خالل تدّخلها ملعاقبة املؤسسة املعنية، وهو 
ما ميكن أن يُلحق ضررا بحرّيّة التعبير. يجب أن يُحّدد القانون بدقة  الظروف التي ميكن أن يُعاقَب فيها 
صاحُب منشأة إعالمية سمعية أو بصرية بخطّية مالية أو بتعليق اإلجازة أو بغلق املؤسسة ، وأن تكون 
هذه  العقوبات ضروريّة و أن متنع تكرّر التجاوزات و أن تكون درجة العقوبة  متناسبة مع  خطورة  اخملالفة 

و احلدود املشروعة حلرّيّة التعبير في القانون الّدولّي.

 واخلالصة أن املرسوم عدد 116 بعيد عن الكمال، ولكّن تطبيقه يُعتبر تقّدما هاّما في السياق التونسّي.  
املوجودين  والبصريّة  السمعية  اإلعالمية  املؤسسات  لفائدة أصحاب  يتيح وضع قاعدة معياريّة  فهو 
أداة  أوّل  آلّية جوهريّة خلدمات جديدة في اجملال السمعّي والبصرّي. ويتيح تطبيقه أيضا إنشاء  ويُوّفر 
مستقّلة فعلّيا في العالم العربّي لتعديل القطاع السمعّي والبصرّي. إّن التنقيحات املمكن إدخالها 
على القانون املتعّلق باالتصال السمعّي والبصرّي يجب إجراؤها بعد استشارة عمومية  على أن  يتواصل 

فيها ضمان استقالل الهيكل املسؤول عن تعديل القطاع السمعّي والبصرّي.

الصنف األول : منظومة تعديل
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املؤّشر 7.1
وحرية  واالتصال  اإلعالم  وسائل  تعّدديّة  ضمان  على  التعديل  منظومة  تعمل  أن  يجب 

التعبير واإلعالم

لم يبدأ بعد تطبيق  املرسوم  عدد 116 لسنة 2011 الذي يهدف إلى إنشاء منظومة تعديل مستقّلة, 
ٌ أعاله في القسم 6.1 . و ينّص الفصل 15 من املرسوم عدد 116 بصفة صريحة على  ، كما هو مبنيَّ
رسمّيا  املسؤول  هو  والبصرّي،  الّسمعّي  لالتّصال  املستقّلة  العليا  الهيئة  أي  هذا،  التعديل  أّن جهاز 
عن تعديل  القطاع السمعّي والبصرّي وفق مبادئ دعم الدميقراطّية وحقوق اإلنسان وعلويّة القانون 
أو  كان عمومّيا  والبصري سواء  السمعي  اجملال  في  التنوع  ودعم  اجلودة  وتعزيز  التعبير  حرية  وحماية 
خاّصا أو جمعياتّيا وعن ضمان التعّدديّة والتنّوع فيما يتعلق بحق العموم في اإلعالم ومنع تركّز امللكّية. 
طلبات  لتقييم  صالحّيات   73 البصرّي  الّسمعّي  لالتّصال  املستقّلة  العليا  للهيئة  املرسوم  يعطي 
احلصول على إجازات تتعلق بخدمات البّث اإلذاعي والتلفزّي ،ولإلذن للوكالة الوطنّية للتردّدات بوضع 
الذبذبات اخملصصة للبّث حتت تصرّف أصحابها وإلبرام االتّفاقّيات و إمضاء كرّاسات الشروط مع مزوّدي 
تنّظم  التي  والتراتيب   القواعد  مطابقة  فرض  سلطة  املرسوم  إليها  يسند  كما  املعنّيني.  اخلدمادت 
القطاع السمعّي والبصرّي، وهو يحّدد أيضا نظام العقوبات. وإذا نظرنا إلى  هذه األحكام املنصوص 
عليها باملرسوم عدد 116 في جملتها فإنها تعطي نظام التعديل شرعّية اإلشراف على تطّور القطاع 

بطريقة تضمن  اإلنصاف والتعّدديّة واحترام حرّيّة الرّأي والتعبير.

كما قد أسلْفنا في القسم 6.1 أعاله حتتاج بعض نواحي اإلطار تشريعي، إلى توضيح قانوني مبا في 
ذلك معايير االختيار  والظروف اخلاّصة بانتقاء الطلبات وإسناد اإلجازات.إذ لم ينّص القانون صراحة على 
الدور الذي ميكن أن تلعبه الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي في عالقتها باملؤسسات 
ما  املطابق في  الرأي  إبداء   « للهيئة مهّمة  ولكنه يسند   ، العمومّية  والبصرية  السمعية  اإلعالمية 
 .  »74 والبصري  السمعي  لالتصال  العمومية  للمؤسسات  العامني  املديرين  الرؤساء  بتسمية  يتعلق 
احلمالت  أثناء  البرامج  مبضامني  اخلاّصة  والشروط  القواعد  ضبط  مسؤولّية  الهيئة  هذه  وتتحّمل 
االنتخابّية وكذلك الشأن بالنسبة إلى املضامني اإلشهارية، ولكنها ال تتحّمل مسؤولّية صريحة في 
تطوير قانون عاّم يتعلق بنشر املضامني السمعّية والبصريّة وفي اإلشراف عليه. وملزيد تطوير ظروف 
هيكل  تركيز  يكون  أن  ينبغي  بتونس،  واالتصال  اإلعالم  وسائل  في  والتنّوع  والتعّدديّة  التعبير  حرّيّة 
ال بقانون عاّم يتعّلق بتعديل اإلعالم السمعي والبصري ألّن هذا من شأنه أن  مستقّل للتعديل ُمكمَّ
امللفات  اختيار  ذلك  في  مبا  التنظيمّي  اإلطار  في  مهّمة  أخرى  جلوانب  تشريعّيا ضروريّا  يُعطَي شكال 
ومنح اإلجازات والعناصر األساسّية لقانون عاّم يتعلق ببث املضامني وكذلك تنظيم العالقة بني الهيئة 

العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي واملؤسسات اإلعالمية العمومّية.

........................................
73   مرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره، الفصل  

74   مرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره، الفصل  19  
75   القانون عدد 32 لسنة 1975 املؤرّخ في 28 أفريل 1975.
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ت - القوانني املتعّلقة بالثّلب والتضييقات على الصحفّيني

املؤّشر 8.1 
ال تفرض الدولة قيودا قانونية غير مبرّرة على وسائل اإلعالم

 ال يتضّمن قانون الصحافة القدمي أّي أحكام خاّصة بوضع الصحفّيني فيما عدى فصل ينّص على أّن 
نصف فريق التحرير على األقّل يجب أن يتكّون من صحفّيني لهم البطاقة الوطنية املهنّية وحاصلني 
على شهادة في الصحافة وعلوم اإلخبار مسلَّمة من مؤسسة تعليم عال تونسّية أو على شهادة في 

االختصاص ذاته معترَف مبعادلتها )الفصل 15 مكرّر (.
 

ومبوجب التشريع اجلديد76  فإّن  حمل صفة »صحفّي محترف« مشروط باحلصول على شهادة جامعّية 
)اإلجازة على األقّل( في أي مبحث. ويبقى هذا التقييد بال مبرر حسب املعايير الدولّية.

وينص الفصل 7 من املرسوم على انه:
»يُعتبر صحفّيا محترفا طبقا ألحكام هذا املرسوم كّل شخص حامل على األقّل لإلجازة أو ما يعادلها 
من الشهائد العلمية ويتمثّل نشاطه في جمع  ونشر املعلومات واألخبار واآلراء واألفكار ونقلها إلى 
العموم بصورة رئيسية منتظمة في مؤسسة أو عّدة مؤسسات للّصحافة اليومّية أو الدوريّة أو في 
وكاالت األنباء أو في مؤسسة أو عّدة مؤسسات لإلعالم السمعّي البصرّي أو لإلعالم االلكترونّي بشرط 
أن يستمّد منها موارد دخله األساسّية. و يُعتَبر صحفّيا محترفا املراسل بتونس أو باخلارج بشرط أن 

تتوّفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة«

إّن حمل صفة »صحفّي محترف« أيضا مشروط  باحلصول على بطاقة صحفّي. وحسب الفصل 8 من 
115 تسند هذه البطاقة من طرف جلنة مستقّلة تتكّون من سبعة أعضاء من بينهم  املرسوم عدد 
مستشار من احملكمة اإلداريّة وثالثة أعضاء تقترحهم منّظمة الصحفّيني األكثر متثيلية وعضو ميثّل 
مديري مؤسسات اإلعالم العمومية وعضو تقترحه منّظمة مديري الصحف التونسّية األكثر متثيلية 
رئيس  أما  متثيال  األكثر  اخلاّص  والبصري  السمعّي  اإلعالم  مؤسسات  مديري  منظمة  تقترحه  وعضو 
املرسوم  نشر  ورغم  للتجديد.  قابلة  غير  سنوات  أربع  ملّدة  بأمر  تعيينهم   فيتم   وأعضاؤها  اللجنة 
أّن  يعني  ما  وهو  بْعُد  يصدر  لم  التعيني  قرار  فإّن   ،2011 نوفمبر   4 في  الرسمّي  الرائد  في   115 عدد 
اللجنة ما زالت غير موجودة. وفي جوان 2012 اجتمعت بصفة استثنائية جلنة مؤقّتة للبّت في بطاقات 
الصحفي، عّينتْها احلكومة و تتكّون من ممثّلني عن النقابة الوطنّية للصحافّيني )4(، وممثّل عن اجلمعّية 
التونسّية ملديري الّصُحف )1( وممثّل عن النقابة التونسّية ملديري املؤسسات اإلعالمية)1( ويرأسها ممثّل 

عن احلكومة.

........................................

76   مرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 واملتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
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وفي أغلب األحيان، ال تخضع تغطية األحداث العاديّة التي حتصل في البالد ألّي  قوانني.  وتفرض السلطات 
االستظهار  بالبطاقة املهنية أو حمل الشارة لتغطية بعض األنشطة الرسمّية أو االستثنائّية مثل 

التظاهرات الدولّية أو زيارات رؤساء الّدول األجنبية.
 

املؤّشر 9.1
القوانني املتعّلقة بالثلب تفرض تضييقات محدودة جّدا وضرورية حلماية سمعة األفراد

استغالل  أدّى  وقد  انتقائية.  بطريقة  تُطبَّق  السابق  النظام  بالثلب في عهد  املتعّلقة  القوانني  كانت 
السلطة التنفيذيّة للمنظومة القضائية وجعلها أداة طّيعة، إلى  حتويل املعارضني السياسّيني أساسا 
مثل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفّيني املستقّلني إلى ضحايا حمالت ثلب. وفي قانون الصحافة 
ه إلى األشخاص تتراوح بني  16 يوما و5 أعوام  القدمي لسنة  1975 77 كانت عقوبة الثلب والسّب املوجَّ
مرتزقة  أبدا على  الثلب  قوانني  تطّبق  لم  وطيلة سنوات عديدة   .  78 املستهدفني  األشخاص  بحسب 
النظام الذين عملوا ضّد زمالئهم وضّد معارضي النظام وضد الناشطني في مجال الدفاع عن حقوق 

اإلنسان  ومتّتعوا باحلصانة.

2011 79(  فقد متّ حذف العقوبات السالبة  115 لسنة  أما في قانون الصحافة اجلديد )املرسوم عدد  
دينار في حالة  وألفيْ  دينار  ألف  تتراوح بني  وُعّوضْت بخطّية مالّية  والّسّب.  الثلب  للحرّية في حاالت 
الثلب مهما كان الشخص املستهَدف 80. و في حالة الّسب تتراوح اخلطّية بني خمسمائة دينار وألف 
دينار مهما كان الشخص املستهَدف . وبخالف القانون القدمي أصبح املشتكي مطالبا  باإلدالء بحّجة 

تُثبت صّحة حصول الثلب عوضا عن الّصحفّي إذا ما تعّلقت الشكوى أو التهمة  بالشأن العام 81.
  

صاحبها  تعرض  و   82 اجلنائّي  القانون  أيضا  عليها  ينطبق  واالفتراء  بالثلب  اخلاّصة  اخملالفات  أّن  غير 
لعقوبات سالبة للحريّة. فالفصل 245 ينّص على ما يلي »يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى 
العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية«. ومتنح هذه األحكام اخلاصة بالثلب والواردة 
في القانون اجلنائّي القاضي سلطة واسعة  للتأويل. حيث لم يقتصر تأويل الثلب على خطإ فعلّي بل 

ميكن أن يتضّمن أيضا تصريحات حقيقّية.
وحسب القانون الدولّي ال ميكن للثلب أن يُعتَبر عمال جنائيا وإمنا هو قضية مدنّية. غير أّن قضايا ثلب 
عديدة في تونس قد ُطّبق فيها القانون اجلنائّي. وقد أعلن وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالّية في 

ندوة صحفّية في غرّة جوان/حزيران 2012 رفض تونس عدم جترمي الثلب 83 .
........................................

77   قانون عدد 32 لسنة 1975 املؤرّخ في 28 أفريل 1975، سبق ذكره.
78   القانون سابق الذكر، الفصل 50 وما بعده.

79   مرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرخ في 2 نوفمبر 2011 واملتعّلق بحرّيّة الصحافة والطباعة والنشر.
80   مرسوم سالف الذكر، الفصالن 56و57.

81   مرسوم سالف الذكر، الفصل  59 .
82   اجملّلة اجلزائّية )2005( نشرة منقحة ومراجعة أصدرها اجمللس الوطنّي املكلف بإعادة تنظيم األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول

       بها )طبقا للقانون عدد 45 لسنة 2005 املؤرخ في 6جوان 2005( الفصالن 246-248. 
83   صحيفة البريس، 2 جوان 2012، التوصيات املؤّجلة ستكون موضوع حوار وطنّي.
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ومنذ سقوط النظام السابق، هّبت رياح احلرّيّة على جميع وسائل اإلعالم املكتوبة و السمعّية والبصريّة 
وخاصة اإلعالم االلكتروني. وصارت بعض العبارات النقديّة، خصوصا عبر الشبكات االجتماعّية، تبلغ 
من العنف ما يجعلها أقرب إلى الثلب، ولكّن قّلة فقط من املسؤولني السياسّيني قّدموا شكوى في 
الثلب. وأثبت جّل الطبقة السياسية تسامحا أو حلما أو بكّل بساطة عجزا  معتبرة الثلب مجرّد انزالق 

إعالمّي في فترة االنتقال الدميقراطّي هذه. إالّ أن ذلك لم مينع تقدمي عديد القضايا في الثلب.
 

ومتّ تقدمي أوّل قضّية في عهد ما بعد الثورة  في شهر أفريل من طرف محمد كريشان،  الصحفّي املعروف 
84. وتعود  الناس«  »احلدث« و«كّل  بقناة »اجلزيرة« القطرية، ضّد عبد العزيز اجلريدي صاحب صحيفتيْ 
أطوار القضية إلى ما قبل سقوط نظام بن علي. وصدر حكم في 13 جوان/حزيران 2011  يقضي بسجن 
اجلريدي أربعة أشهر مع النفاذ وبخطّية مالّية قدْرُها 10.000 دينار 85. وفي فيفري 2012 ألغْت محكمة 

االستئناف احلكم بالسجن وخّفضْت اخلطية إلى 5000 دينار.

وفي حقيقة األمر، تخفي عديد القضايا املنشورة لدى احملاكم مصالح سياسّية من ذلك مثال صدور 
ُحكم على نبيل احلجالوي، وهو مهندس فالحّي بسيدي بوزيد، في 9 نوفمبر2011 بالسجن ملّدة شهرين 

بسبب انتقاده املؤّسسة العسكريّة التونسّية86.

و 26 مارس 2012 ُحكم على سمير الفرياني، وهو ضابط شرطة، بخطّية مالّية قدرُها مائتا دينار في 
إطار تتبعات جنائّية تتعّلق بتهم بال أدلّة موّجهة إلى موّظف دولة. وُحكم عليه بامللّيم الرّمزّي في إطار 
قضية مدنّية رفعتْها ضّده وزارة الداخلّية تتعّلق بإعادة تأهيله 87. وقّد مت  إيقاف سمير الفرياني بعد أن 
كتب رسالة إلى وزير الداخلّية يفضح فيها جتاوزات خطيرة ويوّجه فيها االتهام إلى ضّباط تابعني لوزارة 

الداخلّية بإتالف وثائق أرشيف مثيرة للشبهة 88،

2012 خسر طارق ذياب وزير الشباب والرياضة  قضّية في الثلب كان رفعها ضّد  7 جوان/حزيران  وفي 
فيها  ل  للقلق سُيفصَّ إثارة  القضايا  أكثر  ولكّن  بالعربّية.  التي تصدر   89 اجلمهوريّة«  »أخبار  صحيفة 
مدينة  من  االنترنت  شبكة  مستعملي  من  بشابنّْي  متعّلقة  وهي  أدناه  الوارد   12.1 بالقسم  القوُل 
والثلب  احلميدة  األخالق  على  االعتداء  بتهمة  ونصف  أعوام   7 مّدة  بالسجن  عليهما  ُحكم  املهديّة، 
واإلخالل باألمن العاّم لنشرهما على شبكة التواصل االجتماعيّ الفيسبوك نّصا اعُتبر مسيئا للرسول 90 .

........................................
84   انظر كابيتاليس Kapitalis  ، 16 أفريل 2011، محمد كريشان يقّدم شكوى قضائية ضّد عبد العزيز اجلريدي.

85   انظر كابيتاليس Kapitalis  ، 13 جوان 2011،احلكم  على الصحفّي عبد العزيز اجلريدي بـ 4 أشهر سجنا 
86   انظر   Globalvoices.org,  10 نوفمبر 2011 : تونس: احلكم بشهريْن سجنا بتهمة نقد املؤسسة العسكرية التونسية. 

87   انظر Business News 22 مارس 2012 سمير الفرياني يُحكم عليه بخطية قدرها 200 دينار.
88   انظر Business News 10 جوان 2011، منظمة العفو الدولّية تدعو إلى إطالق سراح سمير الفرياني.

89   انظر كابيتاليس Kapitalis  7 جوان 2012 ،طارق ذياب يخسر قضية ضّد »أخبار اجلمهوريّة«.
90   صحيفة ال بريس، 25 جوان 2012، إقرار احلكم بالسجن سبع سنوات بسبب كاريكاتور للرسول،
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وقد جاء املرسوم عدد 115 لسنة 2011 ببعض التجديدات التي من شأنها أن حتّد من السلطة التقديرية 
للقاضي التي تخّول له التأويل فيما يتعّلق بالقضايا التي يُّتَهم فيها صحفّيون. ذلك أن الفصل 12 
ينص على ما يلي: »ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو املعلومات التي ينشرها سببا 

للمساس بكرامته أو لالعتداء على  حرمته اجلسديّة أو املعنويّة«.

ويتمّيز الفصل 13 بأكثر دّقة في هذا الشأن إذ ينّص على ما يلي:«ال جتوز مساءلة أي صحفي على رأي أو 
أفكار أو معلومات ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة كما ال جتوز مسائلته بسبب عمله إالّ إذا ثبت 
إخالله باألحكام الواردة بهذا املرسوم«. ومن اجلدير بالذكر أّن هذا الفصل األخير هو أكثر تقّدما ممّا جاء 

في القانون الّدولّي ألنه مينح الصحفيني وضعا يجعلهم على ما يبدو »فوق القانون«.

 وقد جاء تعريف الثلب في الفصل 55 الذي ينّص على ما يلي :
 »يُعتَبر ثلبا كّل إدّعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنّية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار 
شخص معّي بشرط أن يترتّب عن ذلك ضرر شخصّي ومباشر للشخص املستهَدف.وإعالن ذلك االدّعاء 
أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة االحتمال 
أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن االهتداء إليه تيّسره فحوى العبارات 
الواردة في اخلطاب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو املطبوعات أو املعّلقات أو الرسوم أو اإلعالنات 

أو املنشورات اإللكترونية«.

ويعّد هذا التعريف أكثر دقة مقارنة مبا جاء في القانون اجلنائّي، ولكن ميكن حتسينه في حالة اقتصر 
تعريف الثلب في األقوال التي تعتبر  غير صحيحة.

    
وتضمن  قوانني الثلب استئناف األحكام. فحسب الفصل 57 من املرسوم عدد 115 يجب ضرورةً نْشرُ 
مقتطفات من احلكْم الصادر في قضّية ثلب على عدد الصحيفة احملكوم ضّدها املوالي لتاريخ إعالمها 
باحلكم. وينّص الفصل 248 من القانون اجلنائّي على ما يلي: »وميكن للمحكمة أن تأذن... بنشر كامل 

احلكم أو ملخص منه بإحدى اجلرائد أو أكثر وذلك على نفقة احملكوم عليه«.

 ويبرز من خالل هذين النّصنيْ القانوننْي وجود بعض اخللْط في مستوى تعريف املفاهيم و صمت بشأن 
األشخاص الذين يحقّ لهم رفع قضّية في الثلب. ويبنّي الفصل 58 من املرسوم عدد 115 لسنة 2011  أّن 
أحكام الفصول املتعّلقة بالثلب »ال  تسري... على الثلب أو الشتم املوّجهني ضّد األموات  إالّ في الصور 
التي يقصد فيها االعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم. وللورثة أو األزواج ممارسة حقّ الرّدّ... 

سواء قصد مرتكب الثلب االعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده«.

و جاء الفصل 44 من املرسوم عدد 115 لسنة 2011 مطابقا للمعايير الدولّية في مادّة حريّة التعبير، 
أّن قضايا الثلب ال ميكن أن تُرفع إالّ بصفة فرديّة أو عن طريق جمعّية مؤّهلة بحكم  وهو ينّص على 

وضعها القانونّي للدفاع عن حقوق اإلنسان وبتوكيل قانونّي من الّضحّية.
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وينّص املرسوم عدد 115 لسنة 2011 في فصله 59 على ما يلي: 
ال ميكن إثبات موضوع الثلب في الصور اآلتية :

-  إذا كان األمر املنسوب يتعّلق باحلياة اخلاّصة للشخص.
-  إذا كان األمر املنسوب يتعّلق بجرمية انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد احلقوق.

ميكن  اإلدالء باحلّجة املضادّة في جرائم  الثلب والشتم املنصوص عليها بالفصول 55 و56و57 من هذه اجملّلة.
ويوقف التتّبع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء اإلثبات على املّتهم إذا ما كان االدّعاء أو نسبة الشيء 

يتعّلق بالشأن العام. 
إذا كان األمر املنسوب  بطلب من النيابة العمومّية أو بناء على شكوى من املضنون فيه تتوقّف إجراءات 

احملاكمة في قضّية الثلب في انتظار مآل التتبع اجلزائي. 
الثلب احلاصل عن طريق الصحافة محدَّدا في  الناجت عن  بالضرر  التتبعات اخلاّصة  وكان أجل إسقاط 

القانون القدمي بـ 3 أشهر، وقد متّ متديده إلى سّتة أشهر في املرسوم عدد 115  لسنة2011  91.

املؤّشر 10.1 
و استعمال  الوطنّي،  األمن  القائمة على أساس  التعبير،  األخرى على حرّيّة  التضييقات 
والعبارات  احملكمة  هيئة  بهيبة  واإلخالل  اخلاّصة  باحلياة  واملّس  احلقد  عن  تعّبر  عبارات 
بصفتها  معلَّلًة  تكون  وأن  بدقّة  القانون  يُحّددها  وأن  واضحة  تكون  أن  يجب  البذيئة، 

إجراءات ضروريّة في مجتمع دميقراطّي ومطابقة للقانون الدولّي 

احملامل  طريق  عن  تُرتكب  أن  ميكن  التي  باخملالفات  تتعّلق  أحكام  عّدة  على  اجلنائّي  القانون  يشتمل 
اإلعالمية، إلى جانب الثلب والشتم واالفتراء التي ميكن أن تكون عقوبتها سالبة للحرية. وتتعّلق هذه 
األحكام بـ«املّس بأمن الدولة اخلارجّي 92« و »االعتداء على أمن الدولة الداخلّي 93« و »االعتداء والعنف 
. وال يتضّمن   »95 94« و »االعتداء على األخالق احلميدة  املمارَس على موّظف عمومي أو شبه عمومّي 
القانون اجلنائّي أية أحكام تنّص على أّن اخملالفات املرتكبة عن طريق الصحافة أو عن طريق وسائل أخرى 

ميكن أن تُعلَّل بأسباب تهّم املصلحة العاّمة، بصفتها حّجة دفاع.
  

لتأويالت  قابلة  وهي  مبهمة  اخملالفات   بهذه  املتعّلقة  للمفاهيم  القانونّية  الصياغة  تكون  ما  وعادة 
عديدة ممّا يُعطي الهيئات القضائية سلطات تقديرية واسعة.  وحتى إن كانت هذه الصياغة دقيقة 
ال لبس فيها فإن مشكال آخر يظّل قائما هو يتعّلق باستقالل القضاء الذي متّ تقويض أركانه بصفة 
شبه كلّية في عهد بن علي، فضال عن اللجوء إلى قوانني استثنائّية مثل القانون عدد75 لسنة -2003 

املتعّلق بدعم اجملهود الدولّي  ملكافحة 96 اإلرهاب ومنع غسل األموال.
........................................

91   مرسوم عدد 115 لسنة 2011املؤرخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره، الفصل 76.
92   اجملّلة اجلزائّية، سبق ذكره، الفصالن 60 و62 مكرر.

93   املرجع السابق، الفصول من 63 إلى 81.
94   املرجع السابق، الفصول من 125 إلى 130.

.95   املرجع السابق، الفصول من 226 إلى 240 مكرر.
 96  القانون عدد 75 لسنة 2003 املتعلق بدعم اجملهود الدولّي ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

الصنف األول : منظومة تعديل
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ولعّل حالة قناة »نسمة« اخلاصة هي أبرز دليل على ذلك. ففي يوم 7 أكتوبر 2011 وقبل أيّام قليلة من 
انتخابات اجمللس الوطنّي التأسيسّي بثّت هذه القناة شريطا فرنسّيا-إيرانّيا هو »برسيبوليس« 97 اعُتبر 
أحد مشاهده مسيئا للدين وأدّى إلى ردود فعل عنيفة من قبل السلفّيني 98. وفي 10 أكتوبر وبعد أن 
قّدم مدير القناة اعتذارا علنّيا على موجات إذاعة جهويّة، طالب 144 محاميا مبثوله أمام القضاء طبقا 
للفصلنْي 44 و48 من قانون الصحافة القدمي والفصلنْي 226 و226 مكرر من القانون اجلنائّي وهي فصول 
يُعاقب مبقتضاها على جرائم »املّس باملعتقدات« و«التجاهر مبا يُنافي احلياء« و »االعتداء على األخالق 

احلميدة واألخالق العامّة« .

الذي   ،2012 ماي   3 وفي  عديدة.  تقّلبات  ذلك  بعد  وعرفت   ،  2011 نوفمبر   17 في  احملاكمة  وانطلقت 
و226 مكرر،   226 بالفصلنْي  القناة، عمال  الصحافة، صدر ُحكم على مدير  العاملّي حلرّيّة  اليوم  يوافق 
بخطّية قدْرُها 2400 دينار من أجل »اإلخالل باألمن العام واالعتداء على األخالق احلميدة«.أّما املسؤول 
عن البرمجة وصاحبة الشركة التي ترجمْت حوار الشريط فقد ُحكم على كّل منهما بخطّية مالّية 

قدْرُها 1200 دينار بتهمة اإلخالل باألمن العاّم.

»التونسية« وُسجن  اليومّية  الدين بن سعيدة مدير الصحيفة  إيقاف  نصر   2012 15 فيفري  ومت في 
بتهمة »االعتداء على األخالق احلميدة واإلخالل بالنظام العاّم« حسب الفصل 121 من القانون اجلنائّي 
الذي مينع »توزيع املناشير والنشرات والكتابات األجنبية املصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو 
النظام العام أو النيل من األخالق احلميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها 

أو بيعها أوعرضها لغرض دعائي«.

القدم  الكرة  العب  صورة  األولى  صفحتها  في  »التونسية«  صحيفة  نشر  بسبب  اإليقاف  هذا  وكان 
 GQ سامي خضيرة مع زوجته عارضة األزياء لينا جاريك شبه عارية99. وقد سبق أن نشرت اجمللة الدولية
هذه الصورة دون أن يترتّب عن ذلك ردّ فعل سلبي. وقضى هذا الصحفّي ثمانية أيّام وراء القضبان قبل 
 1000 8 مارس2012 بخطّية مالّية قدْرُها  إثر  إضرابه عن الطعام، وُحكم عليه في  أن يُطلق سراحه 
دينار. ويبرز من خالل هذه احلاالت  أّن اللجوء إلى القانون اجلنائّي مخالف للقانون الدولّي بصفة واضحة.

........................................
97   العنوان في األصل هو Persépolis  )املترجم(.

98   انظر صحيفة Libération، 10 أكتوبر،2011: بّث برسيبوليس في تونس يغيظ السلفيني. 
       انظر مجّلة حقائق Réalités  ، 26 أفريل 2012 : قضية قناة نسمة التلفزية: القصة الكاملة.

99   لكسبراس، 9 مارس 2012 ، محاكمة صحفي بتهمة »التعد|ي على األخالق احلميدة وكان هذا اإليقاف بسبب نشر صحيفة »التونسية«       
        في صفحتها األولى صورة العب الكرة القدم سامي خضيرة مع زوجته عارضة األزياء لينا جاريك شبه عارية 
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ث - الرقابة

املؤّشر 11.1 
مستوى  في  وال  القانون  مستوى  في  ال  مسّبقة  لرقابة  خاضعة  ليسْت  اإلعالم  وسائل 

املمارسة

في ظل نظام بن علي كانت الرقابة املسّبقة آلّية بالنسبة إلى جميع أصناف وسائل  اإلعالم، سواء 
كانت عمومية أو خاّصة باستثناء بعض صحف املعارضة. وكانت التعليمات والتوصيات تصدر مباشرة 
من قصر قرطاج أو من الوكالة التونسية لالتصال اخلارجّي أو من وزارة االتّصال. وكان عبد الوّهاب عبد 
اهلل، املستشار السياسّي لنب علي، املنّسق لهذه العملّية وهو يدير شبكة كاملة من أعوان خاّصني 

تابعني له مزروعني في مختلف وسائل اإلعالم.

 ولم تكن الرقابة تشمل فقط املواضيع احلّساسة مثل احملاكمات السياسّية وأحداث سليمان سنة 
2006 أو انتفاضة احلوض املنجمّي بقفصة سنة 2008 ،بل إن  مواضيع عديدة أخرى أقّل حساسّية وال 
تعتبر  كانت  القطارات(  وحوادث  واحلرائق  )الفيضانات  الطبيعية  الكوارث  مثل  بالسياسة  لها  عالقة 

مواضيع محظورة.

وتتخذ الرّقابة املسّبقة أيضا أشكاال أخرى منها خاّصة رفض تسليم وصل  ميكّن من إصدار صحيفة. 
وكما هو معلوم، فان قانون الصحافة القدمي، يشترط على من يريد إصدار صحيفة أن يقّدم تصريحا إلى 
وزارة الداخلّية وأن يحصل على وصل )الفصل 13( مقابل ذلك يقّدمه وجوبا إلى املطبعة )الفصل 14(، 
مما  يعني إذن استحالة طبع جريدة دون احلصول على وصل مسّلم من وزارة الداخلّية، وهو ما جعل نظام 

التصريح أحد جوانب الرقابة  املقنَّعة.

وقد حذف قانون الصحافة اجلديد )املرسوم عدد 115( هذا اإلجراء ووضع نظام تصريح حقيقّي ال لبس 
فيه. ولم تعد وزارة الداخلية هي السلطة الراجع إليها بالنظر في هذه احلالة وإمنا صارت وزارة العدل 

هي اجلهة املعنية.

وينّص الفصل 18 من قانون الصحافة على ما يلي: »يقدم مدير الدورية إلى رئيس احملكمة االبتدائية 
اخملتص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع اجلبائي في مقابل تسليمه وصال 
في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم 

بالبلوغ إلى اجلهة املذكورة مقام الوصل في ذلك 100« 

........................................

100    مرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرخ في 2 نوفمبر 2011، سبق ذكره، الفصل 18.

الصنف األول : منظومة تعديل
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حيث  الكبرى  تونس  في  خصوصا  الصحف  توزيع  مجال   في  مقنّع  احتكار  تونس  في  يوجد  انه  غير 
تتحكم شبكة وحيدة من باعة الّصحف في النفاذ إلى نقاط البيع. وقد استفادت الصحف املوالية لنب 
علي من هذه الطريقة في التوزيع في املاضي وتواصل العمل بها بعد 14 جانفي2011 وهو أمر ال يخدم 

أصحاب الصحف اجلديدة التي ظهرْت بعد سقوط النظام السابق.
 

للصحافة«  التونسّية  »الشركة  أخرى هي  فيه شركة  فتتحكم  بتونس  األجنبّية  الّدوريّات  توزيع  أما 
 Le point َّع الدوريّات األسبوعية الفرنسية »لوبوان (SOTUPRESSE(.و في بداية جانفي 2012، لم توز
» و«الكسبراس L’Express« وعدد خاّص من »نوفيل أبسرفاتورNouvel Observateur« في نقاط البيع. 
ويعود ذلك إلى نشر رسم للرسول في »الكسبراس L’Express« ، وحملت الصفحة األولى من مجّلة 
Nou- عنوان »أسئلة وأجوبة عن وجود اهلل« أما العدد اخلاّص من »نوفيل أبسرفاتور « Le point  »لوبوان 
اإليراني  الشريط-الفرنسّي  أخرى، نشر مشهد من  vel Observateur« فقد تضّمن، من بني مواضيع 
»برسيبوليس« وفيه تتحاور البطلة، وهي طفلة، مع اهلل.و في 3 جانفي2012 أكّدْت الشركة التونسّية 
للصحافة« )SOTUPRESSE( في بالغ لها أّن ناشريْ الدوريّتنْي الفرنسّيتنْي قد أرسال العددين إلى تونس 

ولكّن الشركة قرّرْت أال توزّعها »احتراما لقيم اإلسالم املقّدسة واحتراما للشعب التونسّي 101«. 
  

كان أصحاب وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة الذين حتّصلوا على رُخص بّث في عهد النظام الّسابق 
قد  أمضوا مع الدولة اتفاقيات وكراسات شروط تتضّمن فصوال فيها إلزامات صارمة. وبعد 14 جانفي/
يناير 2011 لم حتترم هذه املؤسسات اإلعالمية السمعية والبصرية االلتزامات التي وقعت عليها رغم 

أنّها مازالت سارية املفعول قانونا.

فاالتفاقّية التي يتم مبوجبها تركيز واستغالل قناة تلفزيّة 102 جتبر مديرها على »إبالغ الدولة التونسّية، 
مقابل احلصول على وصل، باخلطوط الكبرى للبرمجة السنويّة قبل يوم غرّة ديسمبر من السنة  املدنية 
السابقة« ويلتزم املدير أيضا،«في حالة مالحظة عدم انسجام تعلمه به الدولة، بتغيير برمجته بحسب 
املالحظات التي قُّدمت له، وبإعادة إرسال البرمجة اجلديدة مصّححًة في أجل ال يتعّدى أسبوعنْي من 

تاريخ تلّقي املالحظات«. 

كما يلتزم مدير القناة بـ »عدم إنتاج أو إنتاج باالشتراك أو بّث برامج اخباريّة ذات طابع سياسّي  مهما 
حوارات،  ربورتاجات،  مجالت،  تلفزية،  ومضات  )جرائد،  مصدرها  كان  ومهما  طبيعتها  أو  شكلها  كان 
موائد   ، )حوارات  حواريّة  برامج  بّث  وكذلك  تعاليق...(  افتتاحّيات،  ملفات،  خاّصة،  صفحات  حكايات، 
التونسّية«.  الدولة  من  كتابّية  موافقة  دون  استثناء   ألّي  وجود  وال  الشارع...(  مكروفونات  مستديرة، 
ويلتزم املدير أيضا ببّث تصريحات وُخطب رئيس اجلمهوريّة كاملة بال انقطاع وكما يتّم بثّها في القنوات 

العمومّية.

........................................

101   وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 3 جانفي 2012، الشركة التونسّية للصحافة متنع توزيع دوريتني فرنسيتني بتونس.
102   االتفاقية املتعّلقة بإحداث واستغالل  قناة تلفزيّة التي وقّعت عليها  قناة حنبعل وقناة نسمة )املصدر: الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم 

واالتصال(.
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إنذارا   التونسّية  الدولة  توجه  باالتفاقّية  إخالل  حالة  في  أنّه  على  االتّفاقّية  من   29 الفصل  وينّص 
لصاحب القناة حتى يفي بالتزاماته املذكورة. ويلتزم صاحب القناة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تلّقي التنبيه  بإرسال خطاب مكتوب يتضّمن برنامجا يرضي الدولة التونسّية قصد تدارك اإلخالل الذي 
عاينته. وفي حالة عدم ردّ صاحب القناة في اآلجال احملّددة أو عدم رضاء الدولة عن البرنامج الذي أرسله 

فإنه يتم إعالمه بإلغاء االتّفاقّية.

وفي الفصل 30 من االتفاقّية جاء التخصيص التالي: »ميكن للدوّلة التونسّية في أّي وقت ودون سابق 
إعالم ودون أن يترتّب عن ذلك أّي حقّ في التعويض، إلغاء االتّفاقّية« وذلك في عّدة حاالت منها على وجه 
اخلصوص: »إنتاج أو إنتاج مشترك لبرامج اخباريّة ذات طابع سياسّي مهما كان شكلها ومهما كان 

مصدرها«.

واالتّفاقّيات وكراسات الشروط املعمول بها حالّيا ال تنّص على عقوبات ذات طابع مالّي ضد أصحاب 
البّث الّسمعّي والبصرّي. وليس فيها تنصيص أيضا على تدرّج في العقوبات.

 أما االتّفاقّيات وكرّاسات الشروط اجلديدة 103 التي متّ إعدادها في 2011 فلم يبدأ العمل بها بعُد بسبب 
الفراغ القانونّي احلاصل من عدم تطبيق املرسوم عدد 116 لسنة 2012 املتعّلق بحرية االتصال السمعي 
والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقّلة لالتصال الّسمعّي و البصرّي. و ينّص الفصل 29 منه على ما 
يلي: »في حالة خرق املقتضيات و االلتزامات الواردة بالنصوص اجلاري  بها العمل، أو بكراسات الشروط 
أو باتّفاقية اإلجازة يوّجه رئيس الهيئة تنبيها إلى املنشأة املعنّية بالكّف عن املمارسات اخملّلة بالقانون 
أو بأحكام كرّاسات الشروط أو باتفاقية اإلجازة. و على اخملالف االمتثال لهذا التنبيه في أجل ال يتجاوز 

خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه«.

  ينّص املرسوم عدد 116 لسنة 2011 على بعض التدرّج في العقوبات، يتراوح بني مجرّد اإلنذار و سحب 
اإلجازة بصفة نهائّية مرورا بسحبها بصفة مؤقّتة. و بخصوص العقوبة املالّية ينّص على أنّه »في كّل 
احلاالت يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة اخملالفات املنسوبة ومرتبطة باملنافع التي يجنَيها 
اخملالُِف دون أن تتجاوز خمسة باملائة )%5( من رقم املعامالت اخلالي من األداء احملّقق خالل السنة املالية 

اخملتومة والسابقة القتراف اخملالفة«.

........................................

إلحداث  إجازات  بإسناد  اخلاّصة   واالتّفاقّيات  الشروط  كرّاسات  مشاريع   2012 مارس   16 واالتصال،  اإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئة     103
والستغالل قنوات إذاعّية وتلفزيّة خاّصة.

الصنف األول : منظومة تعديل
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املؤّشر 12.1
ال تسعى الّدولة إلى مراقبة محتويات شبكة االنترنت التي تُعتبر حّساسة أو مزعجة

والوكالة  أما  االنترنت.  شبكة  إلى  النفاذ  تراخيص  يُسّلم  عمومّي  جهاز  تونس  في  يوجد  ،ال  رسمّيا 
التونسّية لالنترنت 104 التي أنشئت عام 1996 واضطلعت في عهد بن علي بدور »بوليس االنترنت« فقد 
متّ حتويلها عن وظيفتها األصلّية. وقد صرح رئيسها املدير العاّم احلالّي معزّ شقشوق بقوله »إننا جتاوزنا 
املرحلة التي كان كلُّ شيء فيها مراقَبا وُمّطلعا عليه. لقد قرّرنا فتح االنترنت بكّل حرّيّة، وال توجد أية 

ل أو مراقَب 105«. وسيلة للرجوع إلى الرّقابة. اليوم ال يوجد أي موقع معطَّ
  

الوكالة التونسّية لالنترنت هي املزوّد باجلملة للنفاذ إلى شبكة االنترنت في تونس.وتتمثّل مهّمتها في 
أن تقّدم ملزوّدي خدمات االنترنت النفاذ إلى مختلف خدمات الشبكة العنكبوتّية. وتتولى باخلصوص 
وظائف »نقطة تبادل االنترنت«على املستوى الوطنّي  التي تتيح الترابط املتبادل ملزوّدي خدمات االنترنت 
إالّ  لالنترنت  التونسّية  الوكالة  تُؤوي  ال  أمنّية«  و«ألسباب  الشبكة.  بقّية  مع  والترابط  بينها   ما  في 
خدمة  بعض املؤّسسات العمومية. وال متارس أية مراقبة على شبكات اخلدمة اخلاّصة وال تتحكّم حتى 

في أسماء امليدان التي تتبع مزوّدي خدمات االنترنت.
 

كانت الوكالة التونسّية لالنترنت في العهد السابق هي التي تراقب مواقع الواب وتتحكّم فيها. وأمام 
إلى  اللجوء  اختيار  إالّ  للتونسّيني  يبق  لم  الكالسيكية  اإلعالم  وسائل  منافذ  على  السيطرة  إحكام 
القنوات الفضائية أو إلى الشبكات االجتماعّية ملعرفة ما يجري في بالدهم، هذا ملن هم أكثر مهارة في 
معاجلة ما يعرف بالوكالء Proxies. وجاء في تقارير املنّظمات غير احلكومّية الدولّية ومنّظمات الدفاع 
عن حقوق اإلنسان أّن تونس كانت مرتّبة من بني الّدول األكثر انغالقا في مجال حرّيّة التعبير، وأّن الرئيس 
بن علي يُعتبر من ألّد أعداء االنترنت. إالّ أن األمر تغير بعض الشيء بعد 14 جانفي2011 ، ولكّن الرقابة 

لم تختف بصفة كّلية.

لألنترنات  التونسّية  الوكالة  أغلقت  حني   ،106 ماي2011   5 إلى  باالنترنت   متعّلقة  قضّية  أوّل  وتعود 
خمسة مواقع واب  تطبيقا لطلب رسمي صادر عن حاكم التحقيق باحملكمة العسكريّة القارّة بتونس  
.وعّللت املؤسسة العسكريّة ذلك بأن هذه املواقع كانت تبّث مقاطع فيديو وتعاليق ومقاالت مخادعة 
االضطراب  وبّث  فيها  املواطن  ثقة  وزعزعة  العليا  وإطاراتها  العسكريّة  املؤّسسة  من  النيل  بهدف 

والفوضى في البالد 107.

........................................

http://www.ati.tn 104   انظر
105   حوار مع معزّ شقشوق بتاريخ 23 جوان 2012.

106   انظر  انظر  http://filtrage.ati.tn/ : تدقيقات حول املواقع اخلمسة.
107   انظر Businessnews.com, 5 mai 2011: بتاريخ 5 ماي 2011 احملكمة العسكرية تأمر بغلق أربعة مواقع على الشبكة االجتماعّية.

http://www.ati.tn
http://filtrage.ati.tn
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وفي 26 ماي 2011 وجدْت الوكالة التونسّية لالنترنت نفَسها مجدَّدا أمام قضّية تتعّلق بالرقابة 108 
رفعها ثالثة محامني اعتبروا أّن املواقع اإلباحّية متثّل خطرا أكيدا على األطفال وال تتماشى مع القيم 
اإلسالمّية  في تونس. فقرّرْت احملكمة االبتدائّية بتونس غلق جميع املواقع اإلباحية، وقد عارض الرئيس 
املدير العاّم للوكالة التونسية لالنترنت معزّ شقشوق قرار احملكمة االبتدائية  ثّم محكمة االستئناف 

109 باللجوء إلى محكمة التعقيب ، وانتهى األمر إلى ربحه القضّية في 22 فيفري/شباط 2012 110.

وفي 28 مارس2011 أصدرْت احملكمة االبتدائية باملهديّة حكما أثار جدال كبيرا على الشبكات االجتماعّية، 
وسكتت عنه جّل وسائل اإلعالم التقليديّة. فقد قضت احملكمة على مواطنني وهما جابر املاجري وغازي 
الباجي بالسجن النافذ مّدة سبع سنوات وستة أشهر وبخطّية مالّية قدْرُها 1200 دينار  وذلك بعد أن 
متّ إبالغ السلطات العمومّية بنشر املّتهمنْي نّصا رأت فيه مساس بالدين اإلسالمّي. وقد تقّدم جماعة 
من أهل املهديّة- وهي مدينة ساحلّية صغيرة -بهذه الشكوى ضّدهما  في 2 مارس/آذار 2012. ووُصفْت 
و »خرقا لألخالق« مسببة »لإلضرار  العاّم«  بالنظام  التي نشراها بكونها متثّل »إخالال  املكتوبة   املادّة 

بالغير« وقد مثُل املّتهم األوّل أمام القضاء، أّما الثاني فهو بحالة فرار  111. 

........................................

108   انظر  .    Businessnews.com:  بتاريخ 30 ماي 2011: الوكالة التو نسية لالنترنت ترفض غلق املواقع اإلباحية.
Kapitalis   109, بتاريخ 1 جوان 2011 الوكالة التونسية  لالنترنت ترفض الرقابة على االنترنت.

110   انظر: Tekiano.com, بتاريخ 22 فيفري 2012.أول انتصار للوكالة التونسّية لالنترنت ضّد الرقابة
111   انظر Kapitalis, بتاريخ 8 أفريل 2012 تونسيني يحكم عليهما بسبع سنوات سجنا بتهمة الهزأ من اإلسالم.

الصنف األول : منظومة تعديل
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توصيات

        

إجراء  احلكومة  تضمن  أن  ينبغي    •
استشارة عمومية واسعة قبل أن تتبنّى أّي قانون 

يخّص حرّيّة التعبير واإلعالم أو تنّقحه.

اجلديد  الدستور  يتضمن  أن  ينبغي   •
فصال كامال مفّصال عن حقوق اإلنسان األساسّية 
وفقا ألحكام االتّفاقّيات واملعاهدات الدولّية التي 

صادقْت عليها تونس.

على  ينّص  أن  اجلديد  للدستور  ينبغي   •
تتمّتع  تونس  عليها  صادقْت  التي  املعاهدات  أّن 
أعلى  تكون   أن  ويجب  تونس  في  القانون  بقّوة 

درجة من التشريع الوطنّي العادّي.

بدقة  اجلديد  الدستور  ينص  أن  ينبغي   •
على أّن حرّيّة الرأي والتعبير مضمونة للجميع مبا 

في ذلك حرّيّة اإلعالم والنفاذ إلى املعلومة.

بدقة  اجلديد  الدستور  ينص  أن  ينبغي   •
أن  يجب  التعبير  حرّيّات  من  احلّد  ضروب  أن  على 
يحّددها القانون مبا يوافق امليثاق الدولّي  للحرّيّات 

املدنّية والسياسّية.

اجلديد  الدستور  ينص  أن  ينبغي   •
لالتصال  التعديلي  الهيكل  دستوريّة  على  بدقة 

الّسمعّي والبصرّي مبا يضمان استقالليته.

اجلديد  الدستور  يضبط  أن  ينبغي   •
الطوارئ  حالة  إعالن  املتعّلقة  الدقيقة   احلدود 
اخلاصة  الصارمة  الضوابط  كذلك  يحّدد  وأن 

بالتضييقات القانونية خالل حالة الطوارئ.

ينبغي أن يكون حقّ النفاذ إلى املعلومة   •
الدولّية مع ضرورة  مادّة  قانونية طبقا للمعايير 
توسيع مجال تطبيقه  حتى ال ينحصر في مجرّد 

النفاذ  إلى الوثائق اإلداريّة.

النفاذ إلى  ينبغي أن يشرف على حقّ   •
في  وسيطا  باعتباره  مستقّل  جهاز  املعلومة 
ضّد  الطعون  يتلّقى  أن  يستطيع  اإلعالم  مجال 

القرارات.

يجب أن يتّم تعيني مديري املؤسسات   •
اإلعالمية العمومية  عبر مسار مفتوح وشّفاف 
وأن يكون التعيني على أساس الكفاءة ومستقال 

عن احلكومة.
              

ينبغي ان يكون تعديل قطاع االتصال   •
السمعّي والبصرّي بيد هيكل مستقّل دون سواه 
لسنة   116 عدد  املرسوم  ذلك  على  ينّص  كما 

.2011

ملّفات  انتقاء  عملّية  حُتدَّد  أن  يجب   •
الترّشح وإسناد اإلجازات للبّث اإلذاعّي والتلفزي 

بقانون.
 

يجب توسيع تعريف الصحفّي احملترف   •
الوارد في املرسوم عدد 115 لسنة 2011 ليشمل 
الصحفي  العمل  ميارسون  الذين  األشخاص  كّل 

بصفة منتظمة.

السالبة  العقوبات  حذف  يجب   •
لسنة   115 عدد  املرسوم  في  الواردة  للحرّيّة  

.2011
 

يجب أن ال يتجاوز الثلب حدود اجلنحة   •
والتي  بالثلب  اخلاّصة  وأن حتذف األحكام  املدنّية، 

يتضّمنها القانون اجلنائّي.

التونسية  للوكالة  يتوّفر  أن  يجب   •
عن  استقاللّيتها  يضمن  قانونّي  وضع  لالنترنت 

كّل تدّخل حكومّي.       

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم واالتصال بتونس



            
الصنف الثاني 

التعّدديّة وتنّوع وسائل اإلعالم 
واالتصال، اإلطار االقتصادّي الذي 

يكون فيه جميع الفاعلين في 
وضعّية تنافس نزيه وشفافّية في 

الملكّية



54

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

 املؤشرات الرئيسية

تنّوع وسائل اإلعالم واالتصال  - 2
التعّدديّة وتنّوع وسائل اإلعالم واالتصال، اإلطار االقتصادّي الذي يكون  الصنف رقم 2 : 

فيه جميع الفاعلني في وضعّية تنافس نزيه وشفافّية في امللكّية

أ -   تركز ملكّية وسائل اإلعالم واالتصال 
مؤّشر 1.2   تّتخذ الدولة إجراءات إيجابّية للنهوض بوسائل اإلعالم واالتصال والتعّدديّة

مؤّشر 2.2   الّدولة تضمن احترام اإلجراءات املوّجهة  للنهوض بوسائل اإلعالم واالتصال التعّدديّة

ب  - مزيج متنّوع من وسائل إعالم واتصال عمومّية وخاّصة وجمعّياتّية
واخلاّصة  العمومّية  اإلعالم  وسائل  من  متنّوعا  مزيجا  حثيث  بشكل  تشّجع  الدولة   3.2 مؤّشر 

واجلمعّياتّية

مؤشر 4.2    منظومة تعديل مستقّلة وشفافة
اإلعالم  وسائل  بتطوير  النهوض  على  بنشاط  تعمالن  املدنّي  اجملتمع  ومنّظمات  الّدولة    5.2 املؤّشر 

واالتصال اجلمعياتّية

ت -  إسناد التراخيص والتردّدات
مؤّشر 6.2   مخّطط الدولة إلسناد الذبذبات  يتيح أفضل استعمال في خدمة الصالح العاّم 

مؤّشر 7.2    مخّطط الدولة إلسناد ذبذبات يُشّجع التنّوَع في امللكّية وفي احملتوى
مؤّشر 8.2    منظومة تعديل مستقّلة وشفاّفة

ث - األداءات والتعديل الّتجارّي
مؤّشر 9.2   تستخدم الدولة األداءات والتعديل الّتجارّي بغاية تشجيع تطّور وسائل اإلعالم واالتصال 

بطريقة ال متييز فيها

هـ - اإلشهار 
مؤّشر 10.2   ال متارس الدولة أّي متييز من خالل سياستها في مجال اإلشهار

ر 11.2   تعديل ناجع لإلشهار في وسائل اإلعالم مؤشِّ
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الصنف رقم 2 : 
التعّدديّة وتنّوع وسائل اإلعالم واالتصال، اإلطار االقتصادّي الذي يكون فيه جميع 

الفاعلني في وضعّية تنافس نزيه وشفافّية في امللكّية

أ -  تركز ملكّية وسائل اإلعالم واالتصال 

مؤّشر 1.2
تّتخذ الدولة إجراءات إيجابّية للنهوض بوسائل اإلعالم واالتصال والتعّدديّة

لقد متّ إقرار احتكار الّدولة للقطاع الّسمعّي والبصرّي سنة  1957 112، إالّ أّن االحتكار تعرّض مرارا إلى 
 » وضعية تنافسّية« بداية من سنة 1960 مع انطالق بّث القناة اإليطالّية األولى 113 في تونس«و القناة 
الفرنسّية »فرانس2« و قناة »آفاق تونس« 114. وقد  منحت هذه القنوات  استثناءات جملرّد رغبة احلكومة 
إالّ   2003 في  والبصرّي  السمعّي  املشهد  فتح  يكن  ولم   .115 ملّدة محّددة  اعتباطّية  وبصفة  ذلك  في 

متويها،  ألنّه متّ على أساس »انتقائّي وحصرّي« 116.

كما هو معلوم فإّن أصحاب احملطات  اإلذاعية  اخلمس والقناتنْي التّلفزتني الذين حتّصلوا على رخص بّث 
بني 2003 و2010 في إطار من التعتيم تاّم وفي غياب أدنى شروط الشفافّية وعلى أساس معايير ال يعلم 
العموم عنها شيئا، كانوا إّما من عائلة بن علي أو من عائالت قريبة من السلطة. فصهر الرئيس اخمللوع، 
بلحسن الطرابلسي، كان ميلك  أسهما في أوّل إذاعة خاّصة و هي موزاييك117FM وكانت ابنته »سيرين«، 
زوجة »مهدي مبروك«، مالكة إذاعة شمس FM التي متّ تأسيسها سنة 2010، وقد أحدث صهره صخر 
املاطري اإلذاعة الدينّية »الزيتونة للقرآن الكرمي« )2007(.و ميلك املليونير العربي نصرة الذي تربطه عالقة 
مصاهرة بجماعة الطرابلسي القناة التلفزيّة »حنبعل« )2005( أما مراد قديش، ابن الطبيب الشخصّي 
األعمال  رجال  أنشأت مجموعة من  و   »2010FMراديو إكسبريس« إذاعة  أحد مؤّسسي  لنب علي فهو 
 »TV2005 ، شانها في ذلك شأن القناة التلفزية »نسمةFMاملقرّبني من النّظام السابق إذاعة جوهرة
التي يشترك عدد من املساهمني في ملكّيتها وهم  األخوان نبيل وغازي  القروي بنسبة )50 %(و املنتج 

السينمائي طارق بن عّمار )25 % ( ورئيس احلكومة اإليطالّية السابق سلفيو برلوسكوني )25 %(.

........................................ 
112  األمر عدد 5 بتاريخ 25 أفريل 1957 املتعلق بتأسيس اختصاص الدولة باإلذاعة الصوتّية والنظريّة باململكة التونسّية وإحداث ميزان

        ملحق لإلذاعة والتلفزة التونسّية .
RAI UNO 113   املعروفة بـ

Canal Horisons Tunisie 114   املعروفة بـ
115   العربي شويخة )2010( : االتصال السمعي والبصري في تونس:حترير في قالب حكومي، سنة املغرب )صحيفة إلكترونية( 2005-2006  

         8 جويلية 2010.
116   املصدر ذاته.

117   انطلقت في الّث 7 نوفمبر 2003، ذكرى وصول بن علي إلى السلطة.
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ه إلى النظام القائم آنذاك  وقد دُفعت السلطة إلى هذا االنفتاح االنتقائّي حتت  ضغط النقد املُلّح املُوجِّ
من منّظمات دولّية غير حكومّية نشيطة في مجال حرّيّة التعبير وحقوق اإلنسان، وذلك قُبْيَل افتتاح 
االتفاقّيات  .وتتضّمن  بتونس     )SMSI 2005)  118 املعلومات  جملتمع  العاملّية  القّمة  من  الثانية  املرحلة 
وكراسات الشروط املبرمة مع اإلذاعات والتلفزات املذكورة تتضّمن شروطا مجحفة رغم قُرْب أصحابها 

من النظام السابق.

بعد ثورة 14 جانفي 2011 وسقوط نظام بن علي أُقرّت النصوص التشريعية اجلديدة مبادئ أساسّية 
تضمن التعّدديّة والتنّوع في  املشهد اإلعالمّي والّسمعّي والبصرّي وجتنّبه مخاطر تركز ملكّية وسائل 
لة عن التعدديّة وتركز ملكّية وسائل  اإلعالم . وقد تضّمن املرسوم عدد 116 لسنة 2011 تراتيب مفصَّ

اإلعالم 119.
 

فالفصل 33 من املرسوم115 ينص  على أّن شخصا واحدا، سواء كان مادّيّا أو معنويّا، ال ميكن أن ميلك أو 
يدير  إال دوريّتنْي متنافستنْي على أقصى حد   ذات صبغة إخباريّة سياسّية وجامعة وتختلف من حيث 
لغة التحرير. ويوّضح إضافة إلى ذلك أنّه ال ميكن  أن يتجاوز سحب الدوريّتني أكثر من 30 % من جملة 

السحب العاّم لهذا الصنف من الدوريّات املنشورة في تونس.

ويتولى مجلس املنافسة مهّمة مراقبة تركّز ملكّية وسائل اإلعالم والتحّقق منها  في إطار التعّهد 
التلقائي أو بطلب من وزير التجارة أو من طرف آخر ممن له مصلحة في التدخل. وميكن لهذا اجمللس أن 
املعنّيني  واألشخاص  لإلدارات  ميكن  وال  الالزمة،  اإلرشادات  جميع  األشخاص  من  أو  اإلدارات  من  يطلب 
إخفاء املعلومة إال في حالة سماح القانون لهم بذلك. وميكن جمللس املنافسة أو لكّل شخص تضرّر من  
املمارسات  اخملّلة بالشفافّية املالّية أو من التركز االقتصادّي أن يطلب من السلطات القضائّية اخملتّصة  

تتبع هذه اخملالفات ووضع حّدا لها وهذا ال مينعهم من املطالبة بالتعويض وجبر الضرر.

أّما املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املتعّلق بحرية االتصال  الّسمعّي والبصرّي 120 فقد أوكل إلى هيئة 
احترام  على  السهر  مهّمَة  والبصرّي،  السمعّي  لالتصال  املستقّلة  العليا  الهيئة  مستقّلة،تسّمى 
هذا  من   3 الفصل  وينص  والبصريّة.  السمعّية  اإلعالم  وسائل  في  اآلراء  وتنّوع  والتعّدديّة  الشفافّية 
املرسوم على »أّن حريّة االتصال السمعّي والبصرّي مضمونة وفقا للمعاهدات واملواثيق الّدولّية التي 
صادقْت عليها اجلمهوريّة التونسّية«. وينّص الفصل اخلامس على أّن ممارسة هذه احلرّيّة تتّم على أسس 
مبادئ »التعّدديّة في التعبير عن األفكار واآلراء« و«املوضوعّية والشفافّية«. وينّص الفصل اخلامس عشر 
على ضرورة »جتنّب التركيز في ملكّية وسائل االتّصال الّسمعّي والبصرّي وإرساء منافسة نزيهة في 

القطاع«. 
........................................

118   العربي شويخة، سبق ذكره.
119   مرسوم عدد 116 لسنة 2011، سبق ذكره، الفصول من 33 إلى 38.
120   مرسوم عدد 116 لسنة 2011، سبق ذكره، الفصول من 33 إلى 38.

121   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال، 16 مارس 2011، مشاريع كراسات الشروط واالتفاقيات اخلاصة بإحداث واستغالل قنوات 
         إذاعية وتلفزية خاّصة.
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الهيئة  وستتمّتع  تركزها.  واجتناب  امللكّية  تنّوع  لضمان  ل  مفصَّ قانونّي  إطار  إلى  املرسوم  ويفتقر 
العليا املستقلة لالتّصال السمعّي والبصرّي ،نظريا، إذا ما تكّونْت، بسلطات كافية في اجملال السمعّي 

والبصرّي، ولكّن القواعد املفّصلة للحيلولة دون تركز  امللكّيات يجب أن يتّم حتديدها بدقّة.

تراخيص  بإسناد  للتوصية  واالتصال  اإلعالم  الوطنّية إلصالح  الهيئة  اعتمدتْها  التي  املعايير  بني  ومن 
إحداث واستغالل إذاعات وتلفزات خاّصة جديدة، منع اجلْمع بني ملكّية وسيلة إعالم سمعّي وبصرّي 
اإلعالم  بني  فيها  مّيزْت   121 كراسات شروط  الهيئُة  هذه  أعّدْت  وقد  اتّصال.  أو  إشهار  وكالة  وملكّية 

السمعّي والبصرّي التجارّي واإلعالم السمعّي والبصرّي اجلمعّياتّي. 

غير أن احلكومة اجلديدة املنبثقة عن اجمللس الوطني التأسيسي لم تتخذ أيّة مبادرة تهدف إلى ترسيخ 
لسنة   116 عدد  املرسوم  تطبيق  خالل  من  واالتصال،  اإلعالم  قطاع  في  والتعّدديّة  الشفافّية  مبادئ 
2011 وتكوين الهيئة العليا املستقّلة لالتصال الّسمعّي والبصرّي. فالضبابّية القانونّية التي تتواصل 
منذ شهور عديدة ال تخدم مبدأ الشفافّية ال في قطاع الصحافة املكتوبة وال في القطاع السمعّي 
والبصرّي. إّن استمرار هذه الوضعّية ال يخدم إالّ املصالح  السياسّية واملالّية ذات التأثير، من تونسيني 

وأجانب، بل إّن بعضها كان مورّطا مع النظام السابق.

مؤّشر 2.2 
الّدولة تضمن احترام اإلجراءات املوّجهة  للنهوض بوسائل اإلعالم واالتصال التعّدديّة

الجتناب  مّتَخذ  إجراء  أّي  يوجد  ال  فإنّه  واضحة  2011 ألحكام   لسنة   115 عدد  املرسوم  تضّمن  رغم 
تركز امللكّية في قطاع الّصحافة املكتوبة.أما في املستوى العملي فنجد أّن ملكّية الصحف اخلاّصة 
متنّوعة، ولكن ثمة خطر ظهور تركزها في املستقبل. وينّص الفصل 36 من املرسوم على خطّية مالّية 
تتراوح بني خمسة آالف وعشرة آالف دينار في حالة مخالفة قواعد امللكّية، وهو يحّث احملاكم أيضا على 

إصدار أحكام تقضي باحترام القوانني اخلاّصة بتركز امللكّية، ولكن لم ترصد أيّة حالة حّتى اآلن.
وفي غياب الهيئة العليا املستقّلة لالتصال الّسمعّي والبصرّي ال توجد أيّة هيئة مؤّهَلة لضمان احترام 

اإلجراءات قْصَد اجتناب التركز  املفرط للخدمات  اخلاّصة في مجال  اإلذاعة والتلفزة.

الهيئة  أقرّتها  التي   122 االنتقاء  معايير  بني  من  معيارا  والتنّوع  التعّدديّة  ضمان  مبدأ  اعتماد  مت  وقد 
واستغالل محطة  إلحداث  إجازات  على  للحصول  توصيات  واالتّصال إلسناد  اإلعالم  الوطنّية إلصالح 
FM أو قناة تلفزيّة على الشبكة األرضّية أو عبر األقمار الصناعّية. وقد  إذاعية على املوجة القصيرة 
فحصْت الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال، ملّفات احلصول على إجازات بّث. وعند تقدميها هذه 
الّتوصيات رفضْت خمسة ملّفات كان أصحابها إّما مالكني لوكالة اتّصال أو إشهار، وإّما مترّشحني 

لبعث عّدة مؤّسسات إعالمّية، أو إّن موارد متويلهم لم حُتدَّدْ بدقّة.
........................................

بإحداث واستغالل قنوات   واالتفاقيات اخلاصة  الشروط  2011، مشاريع كراسات  16 مارس  واالتصال،  اإلعالم  الوطنّية إلصالح  الهيئة     121
إذاعية وتلفزية خاّصة.

122    الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال ، 28 جوان 2011، التقرير النهائّي املتعّلق بإسناد التردّدات لإلذاعات اخلاّصة.
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ب  - مزيج متنّوع من وسائل إعالم واتصال عمومّية وخاّصة وجمعّياتّية

مؤّشر 3.2 
واخلاّصة  العمومّية  اإلعالم  وسائل  من  متنّوعا  مزيجا  حثيث  بشكل  تشّجع  الدولة 

واجلمعّياتية

الدولة هي  املسيطرة على املشهد  التي متلكها  تاريخّيا، كانت الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزة 
اإلعالمي في تونس منذ االستقالل. وكما جاء في القسم 1.2 الوارد أعاله كان في تونس قبل ثورة 14 
إجراء قصد  أّي  يُّتخذْ  ولم  اخلاصة،  التلفزيّة  والقنوات  اإلذاعية  احملطات  2011 عدد محدود من  جانفي 

تشجيع البّث اجلمعّياتّي. 

أداة  لألنباء  إفريقيا  تونس  وكالة  وتعّد  احلكومة.   قريبة جّدا من  للدولة  التابعة  اإلعالم  كانت وسائل 
سياسّية في يد النظام ومصدرا وحيدا لإلعالم الرسمّي. وكانت وسائل اإلعالم التابعة للحكومة تبّث 

تقارير وكالة تونس إفريقيا لألنباء دون تدبّرها أو التبّصر فيها.

ولكن، منذ سقوط نظام بن علي، تبنّْت وسائل اإلعالم املوجودة، العمومّية واخلاّصة، مظهرا أكثر تنّوعا 
وأكثر نقدا. ونشأْت صحٌف ووسائل إعالم إلكترونّية جديدة. كما أُْعطيْت إجازات حملطات  إذاعية وقنوات 
تلفزية منها ثالث إذاعات جمعّياتّية وقناة تلفزيّة غير جتاريّة. وقد دفعت الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم 
مطابق  وجمعّياتّي-  وخاّص  عمومّي  أصناف-  ثالثة  ذي  وبصري  سمعي  منوذج  تشجيع  نحو  واالتّصال 

للمعايير الدولّية وأوصت بإنشاء صندوق لدعم  اإلعالم اجلمعّياتي 123.
 

اخلاّصة  واالتصال  اإلعالم  وسائل  مع  مباشرة  للتفاوض  استعدادهم  احلكومة  عن  وممثلون  وزراء  وأبدى 
حّتى وإن تعرّضوا إلى ردود فعل عدائّية، علما وأّن التصريحات احلكومّية الهاّمة  تنشر وتبّث في وسائل 
اإلعالم واالتصال العمومّية. و في الوقت ذاته اتُّخذْت إجراءات قانونّية وتطبيقّية لتحسني النفاذ العاّم 
إلى املعلومة احلكومّية  ولتطوير اخلدمات احلكومّية اإللكترونّية، مبا في ذلك، ما جاء في املرسوم عدد 41 

لسنة 2011 الذي متّْت مناقشته سابقا في القسم 2.1.

أما  في ما يتعلق  بتطوير التلفزة الرقمّية األرضّية فقد اعُتبر التلفزيون العمومّي ذا أولويّة. وأُدمجْت 
فيه آلّيا القنوات املوجودة وصارْت كلُّها تبّث عبر جهاز البّث الرقمي األرضّي الوحيد.

وشرع الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزّي منذ جوان 2012 في بّث جتريبّي جملموعة قنوات رقمّية 
تونسّية تضّم 7 قنوات تلفزيّة هي: الوطنّية 1 والوطنّية2 ونسمة وحنبعل وTWT العاملّية التونسية 
الشبكة  على  تونس  في  برامجها  تبّث  التي   »RAI UNO« األولى  اإليطالّية  والقناة  التونسّي  واحلوار 

التماثلية منذ 1241960.
.......................................

123  الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012(، سبق ذكره.  
124  تعليق الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزّي على هذه الدراسة، 2 أوت 2012.
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 قبل الثورة كان من شبه املستحيل إصدار صحيفة جديدة مستقّلة باعتبار أّن موافقة احلكومة كانت 

كّل  اختفت   2011 14 جانفي  منذ  انه،  غير  ردّ.  بال  عّدة مطالب  وبقيت  بالطباعة،  للترخيص  ضروريّة 
أشكال التضييقات، وقد متّ تسجيل 228 عنوانا جديدا حّتى نهاية شهر نوفمبر 2011. وبدأت حواليْ 

ثالثني دوريّة في الظهور وجّلها أسبوعّية 125. 
    

مؤشر 4.2 
منظومة تعديل مستقّلة وشفافة  

رغم االلتزامات االنتخابّية التي تعّهدت بها األحزاب الثالثة التي كّونْت االئتالف احلكومي  احلالّي،  فإنه 
ال توجد حّتى اآلن منظومة مستقّلة وشّفافة لتعديل  االتصال السمعي والبصري. وقد وضعت الهيئة 
الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال، كما سنفصل القول فيه في القسم 8.2 ، مسار تقييم  يكاد  يكون 
تلفزيّة  وقنوات  إذاعّية  محطات  إلحداث  إجازات  إسناد  بخصوص  توصيات   إصدار  إلى  انتهى  قانونيا 
فيه تقييم مشاريع إنشاء احملطات اإلذاعية وقد  التقييم في طوريْن: األوّل متّ  إجناز هذا  جديدة. وقد متّ 
أُعِلنْت نتائجه في 28 جوان 2011 126، والثاني خّصص لتقييم مشاريع إحداث القنوات التلفزية وقد 

اُعِلنْت نتائجه في 7 سبتمبر 2011 127.

ولم يشفع مسار التقييم هذا  بأّي إجراء جديد لفائدة طالبي اإلجازات اجلُدد الراغبني في إنشاء محطات 
اإلعالمّي، في حني ال يجد  املشهد  تنويع  تراجع في سرعة  ذلك   نتج عن  وقد  تلفزية.  وقنوات  إذاعية 
أصحاب مشاريع إنشاء محطات إذاعّية وقنوات تلفزيّة جديدة أيّة وسيلة لتقدمي مطالبهم  في غياب 
هيكل مؤّهل لذلك. ودفع هذا الفراغ القانونّي عّدة قنوات تلفزيّة إلى بدْء البّث عبر األقمار الصناعّية 

.FM دون احلصول على إجازات وليس مفاجئا أن يحصل الشيء ذاته في مستوى إذاعات

واضح أّن الوضع احلالي في تونس ليس مطابقا للمعايير الدولية مبا في ذلك التزاماتها بصفتها إحدى 
الدول املوقّعة على امليثاق الدولّي  للحقوق املدنّية والسياسّية. وقد أعلنْت جلنة حقوق اإلنسان مبنظمة 
املدنّية  للحقوق  الّدولّي  امليثاق  من   19 بالفصل  املتعّلقة   34 رقم  العاّمة  »املالحظة  في  املّتحدة  األمم 

والسياسّية:
»على الدول املمضية على هذا امليثاق، إن كانت لم تفعل ذلك بعُد، إيجاد سلطة مستقّلة وعمومّية 
لفحص  نفوذ  السلطة  لهذه  ويكون  التلفزيّة،  و  اإلذاعية  املنشآت  استغالل  رخص  بإسناد  مكلَّفة 

املطالب وإسناد الرّخص 128« .
املالحظات  تُعتبر  الدولّي، كما  القانون  والسياسّية مرجعا في  املدنّية  للحقوق  الّدولّي  امليثاق  ويُعتبر 
العاّمة للجنة حقوق اإلنسان باألمم املّتحدة أفضل تأويل لفصول امليثاق. و في سنة 2011 تبنّْت اللجنة 
بالتوافق عبارات املالحظة رقم 34 التي عّوضْت املالحظة السابقة )رقم 10( التي كانت تبنتها  سنة 

.1983
.......................................

125   الصدر السابق.
126  وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 21 جوان2011، توصيات إلسناد تردّدات إلى 12 إذاعة جديدة.

127   صحيفة ال بريس، 7 سبتمبر 2011، الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال توصي بإسناد إجازات إلنشاء خمس قنوات تلفزيّة جديدة.

الصنف الثاني : التعّدديّة وتنّوع وسائل اإلعالم واالتصال
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وكانت تونس عضوا في جلنة  الـ 18 الذين أعّدوا نّص املالحظة العامة احلالّية. ومن املفيد أن نذكّر في 
هذا السياق بأّن املالحظة رقم 34 تنّص كذلك على ما يلي: 

اإلعالم  وسائل  على  مشّطة  ترخيص  وحقوق  صارمة  شروط  فرض  جتتنب  أن  املوقّعة  الّدول  »على   
السمعّية والبصريّة مبا في ذلك وسائل اإلعالم األهلّية والقنوات التجاريّة.و يجب أن تكون معايير تطبيق 
هذه الشروط وحقوق الترخيص معقولة وموضوعّية ودقيقة وشّفافة وال متييز فيها، وأن تكون مطابقة 
في جميع جوانبها للميثاق. كما يجب أن تتيح نُُظُم الترخيص في البّث بواسطة وسائل اإلرسال ذات 
الطاقة احملدودة،مثل خدمات البث السمعية والبصريّة األرضية واملستعِملة لألقمار الصناعّية، توزيعا 

عادال في النفاذ إلى البّث  وفي التردّدات بني القنوات العمومّية والتجاريّة واألهلّية 129«. 
 .

وسيؤدّي تطبيق املرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى قطع خطوة كبيرة نحو احترام هذه املتطلبات حّتى 
قابلة  والبصرّي  الّسمعّي  العليا املستقّلة لالتّصال  بالهيئة  املتعّلق  املرسوم  وإن كانت بعض جوانب 
للتحسني مثلما هو مناقٌَش أعاله في القسم 7.1. وينبغي أن نشير أيضا أّن املرسوم عدد 116 لسنة 
2011 ينّص بصريح العبارة على أّن مهّمة الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي تتمثّل 
وجودتًه  واجلمعّياتّي  واخلاّص  العمومّي  الوطني  والبصرّي  السمعّي  االتصال  قطاع  »دعم  ضمان  في 

وتنّوعه« )الفصل 15(.

املؤّشر 5.2 
اإلعالم  وسائل  بتطوير  النهوض  على  بنشاط  تعمالن  املدنّي  اجملتمع  ومنّظمات  الّدولة 

واالتصال اجلمعياتّية

ثالث  من  يتكّون  والتلفزّي  اإلذاعّي  للبّث  منوذجا  واالتّصال  لإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئة  وضعت 
مجموعات تشمل املؤسسات اإلعالمية العمومية واخلاّصة واجلمعياتّية كما هو مبنّي في القسم 3.2 . 
وتتضّمن عملّيُة تقييم مطالب إنشاء إذاعات وقنوات  تلفزية، معاييرَ تتعلق بتنّوع أصناف خدمات البّث، 
الرخصَة  التي أوصت مبنحها  اإلثنيْ عشر ملّفا  بالبّث اجلمعياتي. ومن بني  النهوض  وخصوصا منها  

توجد ثالثة ملّفات وُصفْت في مطالب أصحابها بكونها جمعّياتّية 130. 
 

العليا  الهيئة  أنه من مشموالت  16منه على  2011 أيضا في الفصل  وينّص املرسوم عدد116 لسنة 
املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي دعم اإلعالم السمعّي والبصرّي »اجلمعّياتّي«. وال يقترح املرسوم 
اجراءات محفزة على هذا مثل تخصيص الذبذبات و تخفيض قيمة التعريفات اخلاصة باإلجازات ووضع 
شروط حتمي محتوى هذه اخلدمات السمعّية والبصرية واحلقّ في استعمال املؤّسسات ألجهزة البّث 

اخلاصة بها وإنشاء صندوق دعم متخّصص.

.......................................
129     مجلس حقوق اإلنسان باألمم املّتحدة )2011(، املالحظة العاّمة رقم 34.

.FM130     إذاعة تونس 6، صوت املناجم، إذاعة الشعانبي
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وباإلضافة إلى ضرورة ترتيبات  مناسبة ملنح اإلجازات، فان  تكاليف البّث متثل العقبة الرئيسّية القائمة 
يفرضها  التي  الباهظة  التعريفات  بسبب  خصوصا  اجلمعّياتّي،  والتلفزّي  اإلذاعّي  البّث  تطوير  أمام 
تأمني  بـ«   ،  131 التأسيسّي  بقانونه  الذي هو مكلٌَّف، عمال  والتلفزي  اإلذاعي  الوطنّي لإلرسال  الديوان 
إرسال البرامج اإلذاعّية والتلفزيّة وبدون منافسة من الغير«. فتم تأويل ذلك بكونه يعطيه حقّ االحتكار 

في التوزيع والبّث، رغم أّن هذا أمر لم يعد من الطبيعّي اعتماده في بلد دميقراطّي.

أصحاب  على  والتلفزي  اإلذاعي  لإلرسال  الوطنّي  الديوان  يفرضها  التي  التعريفات  أّن  الواضح  ومن 
املؤسسات هي أرفع بكثير من التكاليف التي يجب على أصحاب املؤّسسات احملّلّية واجلمعّياتّية  أن 

يدفعوها لتركيز أجهزتهم اخلاّصة واستغاللها.

الديوان  إلى  والتلفزي،  اإلذاعي  الوطنّي لإلرسال  الديوان  بإنشاء  املتعّلق  القانون  2 من  الفصل  ويسند 
البرامج  توزيع  وتوسيع شبكات  واستغالل وصيانة  إنشاء  في  األولى  تتمثّل  هاّمتنْي.  املذكور مهّمتنّي 
اإلذاعية والتلفزية، وتتمثّل الثانية في مراقبة وحماية جودة استقبال حصص البرامج اإلذاعّية والتلفزيّة. 
وبخصوص اإلذاعات احملّلّية واجلمعّياتّية يحسن أن يوّفر لها الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي 

خدمة مراقبة اجلودة الفنّّية دون أن يُجبرها على القبول به كمزوّد وحيد خلدمات شبكات التوزيع.

العاملّية،  الدولّية  التجهيزات العصريّة للبث اإلذاعي على موجة القصيرةFM  املطابقة للمعايير  أما 
يكون  أن  وميكن  مرتفعة.  متانة  مستويات  مع  منخفضة  وأسعارُها  واسع  نطاق  على  متوفرة  فهي 
النهوض باإلذاعة اجلمعّياتّية على وجه اخلصوص وباإلذاعات احملّلّية على وجه العموم،أيسر بكثير، وذلك 
وتركيزها  بهم  أجهزة خاّصة  قادرين على  احلصول على  املؤسسات  أن يكون أصحاب  بفضل  ضمان 

واستغاللها إذا رغبوا في ذلك. 

أنهم  واعون  ولكنّهم  ذلك،  في  عمليا  واجلمعّياتّية  احملّلّية  املؤّسسات  هذه  أصحاب  بعض  شرع  وقد 
ينشطون في إطار ضبابي من منظور  قانونّي وأن خطر التصادم مع الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي 
الوطنّية  الوكالة  وهي  الذبذبات  إسناد  على  اإلشراف  سلطة  مع  األمر  وكذلك  يهّددهم  والتلفزي 

للتردّدات.
 

.......................................

131        القانون عدد 8 لسنة1993 املؤرّخ في غرّة فيفري 1993 املتعّلق  بإحداث الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي، والفصل 2.

الصنف الثاني : التعّدديّة وتنّوع وسائل اإلعالم واالتصال



62

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

ت -  إسناد التراخيص والتردّدات

مؤّشر 6.2
الذبذبات على موجة  يتيح أفضل استعمال في خدمة الصالح  الدولة إلسناد  مخّطط 

العاّم 

متلك تونس مخّططا وطنّيا للذبذبات مطابق للمعايير والتوصّيات الصادرة عن االحّتاد الدولي لالتّصاالت. 
التلفزي  وأيضا  الصناعّية  األقمار  وعبر  األرضّي  اإلذاعي  للبّث  الذبذبات  إعطاء  يتضّمن  مخّطط  وهو 

األرضّي. وتعود مسؤولية تخطيط توزيع ذبذبات البّث وإسنادها إلى الوكالة الوطنّية للتردّدات 
ويبنّي اجلدول التالي الذبذبات املسَندة للبّث استنادا إلى املعلومات املنشورة على موقع الوكالة الوطنّية 

للتردّدات 132 :
                 

الرسم رقم 4 : الذبذبات اخملصصة للبث

املصدر : الوكالة الوطنية للتردّدات

.......................................
 http://www.anf.tn    132         انظر

http://www.anf.tn
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 )sousbandes( ولتحقيق مزيد من الشفافّية، ينبغي تركيز مخّطط أكثر تفصيال عن املوجات الفرعية
املسَندة إلى البّث اإلذاعي والتلفزي. وال يوجد في الوقت احلاضر مخّطط منشور، ولم تتّم من قبل أي 
البّث  إلى  (املسندة   0،108Mhz إلى  5،87 )من   2 VHF  موجة  أمواج  بتطّور  تتعلق  استشارة عمومية 
اإلذاعي الصوتي واملعّدلة إلى ذبذبة )راديو  FM ( طبقا لالتفاقّية الدولية املوقّعة في إطار االحّتاد الّدولّي 

لالتصاالت 133.
 

 UHF كما أنه ال توجد أيّة استشارة عمومّية بخصوص التطبيق املستقبلّي ملوجات اإلرسال التلفزي
البّث  إلى  األرضّي  التماثلي  التلفزي  البّث  من  االنتقال  ينوي  لالتصاالت  الّدولّي  االحّتاد  وأّن  خصوصا 
الرقمّي  النظام  إلى  املنتظر  االنتقال  ويهدف    .134  2015 قبل موّفى   )TNT( االرضي   الرقمّي  التلفزي  
األرضي  )املعروف بـ TNT( إلى حترير قسم من طيف UHF لُيستخدم في استعماالت جديدة مبا فيها 
التلفزة عالية اجلودة HD) 135(  والتلفزة اجلّوالة والهواتف اجلوالة  من اجليل الرابع )4G(. غير أن تركيز 
أجهزة استقبال وأجهزة فّك الشفرة من نوع TNT في البيوت التونسّية كان في غاية البطء ألّن القمر 

الصناعّي صار طريقة االستقبال التلفزيوني الغالبة. 

كانت مؤّسسات اإلذاعة والتلفزة املرّخص لها قبل 14 جانفي 2011 خاضعة التّفاقّية ممضاة بني كّل من 
أصحاب تلك املؤسسات والدولة كما أسلفنا أعاله في القسم 11.1. وتتضّمن هذه االتفاقّية شروطا 
تقنّية مبوجبها يلتزم كّل صاحب إذاعة أو تلفزة بتقدمي مطلب إلى الوكالة التونسّية للتردّدات حسب 
َّْع بعُد  ما ينّص عليه قانون االتصاالت. أما االتفاقيات مع املؤسسات اإلذاعية والتلفزية اجلديدة فلم تُوق
بسبب عدم تطبيق املرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخصوصا عدم وجود هيكل تعديلي مستقّل وهو 

الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال السمعّي والبصرّي. 

مؤّشر 7.2 
مخّطط الدولة إلسناد ذبذبات يُشّجع التنّوَع في امللكّية وفي احملتوى

ل نقص على مستوى التخطيط وعلى مستوى تنظيم   ٌ أعاله في القسم 6.2 فإنّه قد ُسجِّ كما هو مبنيَّ
استشارة عمومّية بخصوص  إسناد موجة  FM والطيف التردّدي للتلفزة الرقمّية األرضّية، مستقبال. 
وتاريخّيا، كانت املؤسسات السمعّية والبصريّة العمومية تتمّتع باألولويّة ، ثّم أُضيفْت إليها فيما بعد 
مؤّسستان تلفزيّتان  خاّصتان  على الطيف التردّدي UHF للتلفزة التماثلية وخمس مؤّسسات إذاعية 

.FM خاّصة تبّث على موجة

.......................................

133  االحّتاد الّدولّي لالتصاالت )1984(األعمال اخلتامّية للندوة اإلدارية اإلقليمية لتخطيط VHF  )احليز1 وجزء من احليز 3( جنيف 1984.
134   االحّتاد الّدولّي لالتصاالت )2005(األعمال اخلتامّية للندوة اجلهوية  لالتصاالت لتخطيط خلدمات البّث التناظري األرضي، احليزان 1و3 ، على 

.)MHZ  )RRC-06 470-862 و MHZ 174-230 حيزيْ الذبذبات
haute définition 135   ما يُعرف بـ
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ومنذ ثورة 14 جانفي 2011 ازدادت مطالُب إنشاء  مؤسسات إذاعية وتلفزية جديدة بصفة كبيرة. وقد 
اقُتِرح على أصحاب املؤسسات التلفزية اجلدد البثُّ على األقمار الصناعّية فقط. وقد استطاع الديوان 
 FM الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي أن يوّفر ذبذبات ألغلب املؤسسات اإلذاعّية التي تبّث على موجة
 VHF 2 واحلاصلة على تراخيص مؤّخرا، ولكن ينبغي  وضع مخّطط وطنّي إلسناد تردّدات على الطيف

احتياطا لتطّور اإلذاعات على موجة FM مستقبال.

اإلعالم  قطاع  في  واجلمعّياتّية  واخلاّصة  العمومّية  املؤسسات  مع  احلكومُة  تعمل  أن  الضرورّي  ومن 
واالتصال ،على برنامج توزيع الـ TNT لضمان توفير تنّوع في القنوات التلفزيّة ومتكني العائالت التي ال 
تتمّتع بخدمات األقمار الصناعّية من خيارات واسعة ولتقييم مدى قدرة التلفزة الرقمّية احملّلّية على 

االستمرار.

حول  عمومّية  استشارة  وعقد   VHF 2 التردّدي  للطيف  مستقّل  مبسح  القياُم  كذلك  الضرورّي  ومن 
 FM ويجب أن يضمن مخّطط تطوير اإلذاعات على موجة .FM مواصلة تطوير البّث اإلذاعّي على موجة
إعادة توزيع عادل للذبذبات بني اإلذاعات العمومّية واخلاّصة واجلمعّياتّية ومزيج  من القنوات الوطنّية 

واجلهويّة واحمللّية حّتى تتّم االستجابة لطلبات اجلمهور.

مؤّشر 8.2 
منظومة تعديل مستقّلة وشفاّفة

شبه  مسار  بوضع   2011 مارس  في  تأسيسها  منذ  واالتّصال  اإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئة  قامْت 
واملوارد،  الوقت  لضغوط  واحتراما  جديدة.  وتلفزية  إذاعية  مؤسسات  إنشاء  طلبات  لتقييم  قانوني 
الصحيحة، حيث  الدولية  واملمارسات  املعايير  على  قائم  انتقائي  تطبيق مسار  في  الهيئة  اجتهدْت 
أعلنت عن فتح باب تقدمي مقترحات. ونشرت  معايير االنتقاء 136 وقدمت  املقترحات في جلسات مع 
خبراء ووضعت تصّورا ملنظومة تقييم بهدف معاملة جميع أصحاب الطلبات بصفة عادلة ومنصفة.

وبعد دراسة امللّفات - البالغة 74 مطلبا إلنشاء إذاعات و 33 مطلبا إلنشاء مؤسسات تلفزية - أوصْت 
الهيئُة الوطنّية إلصالح اإلعالم و االتّصال بإسناد تراخيص إلى 12 محطة إذاعية و 5 قنوات تلفزيّة 137 
و بأن تكون مّدة الترخيص سنة لإلذاعات، و خمس سنوات للتلفزات. و قد نشرْت الهيئة  تقريرين عن 
إذاعات و اآلخر يهّم تقييم ملفات إحداث تلفزات.  التقييم، األول يخّص تقييم ملفات بعث  عملّيتيْ 
وقّدمْت توصياتها إلى الوزير األول الذي أصدر موافقته عليها. وراسلت الوزارة األولى طالبي التراخيص 

إلبالغهم بنّية املوافقة.

.......................................

136  الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال ، 28 جوان 2011 ، إسناد الذبذبات إلى اإلذاعات اخلاّصة
137  الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال، 7 سبتمبر 2011، توصيات بخصوص إسناد تراخيص إلنشاء قنوات تلفزيّة جديدة. 
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تُقَبْل  الذين لم  املترّشحني  النقد واالعتراض الصدر عن بعض  الهيئة بكثير من  وقد قوبلْت توصياُت 
ملّفاتهم مثل النقابة التونسّية لإلذاعات احلرّة 138.  

وأعّدت الهيئة اتفاقّيات وكراسات الشروط املتعّلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية وتلفزية جديدة، 
الوثائق  ما  أن هذه  واجلمعّياتّية. غير  اخلاّصة  والتلفزات  باإلذاعات  ذلك كراسات شروط خاصة  مبا في 
تزال مجرّد  مشاريع في انتظار إنشاء هيكل تعديلي مستقّل، وهو الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال 

السمعّي والبصرّي التي ستكّلف بتسليم اإلجازات. 

ورغم هذا شرعت  عّدة إذاعاٌت وتلفزات في  البّث على أساس تلّقيها موافقة مبدئية من مكتب الوزير 
األول. ولكن لم يتّم إلى اآلن حتديُد تكاليف اإلجازات املسَندة إلى أصحاب املؤسسات اإلذاعّية والتلفزيّة 
اجلديدة حتديدا دقيقا. وتُدفع تكاليف البّث إلى الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي. وقد أوصْت 
الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال في تقريرها العاّم 139 بأن تتمّتع املؤسسات اإلعالمية اجلديدة 

مبعاليم بّث مخفَّضًة وأال تدفع اإلذاعاُت اجلمعّياتّية إال مقابال رمزيّا. 

لالتّصال  املستقّلة  العليا  الهيئة  تتولّى  أّن  على  املًُطبَِّق  غير   2011 لسنة   116 عدد  املرسوم  وينص 
السمعّي والبصرّي البّت في مطالب منح اإلجازات اخلاّصة بإنشاء مؤسسات إذاعية وتلفزية جديدة 

وبإسناد الذبذبات وبتوقيع االتّفاقّيات مع أصحاب املشاريع . 

ث - األداءات والتعديل الّتجارّي

مؤّشر 9.2 
تستخدم الدولة األداءات والتعديل الّتجارّي بغاية تشجيع تطّور وسائل اإلعالم واالتصال 

بطريقة ال متييز فيها

على  األداء  من  اإلعفاء  هو  املكتوبة  الصحافة  في قطاع  الّصُحُف  به  تتمّتع  الذي  الوحيد  االمتياز  إن 
القيمة املضافة ومن األداء على توريد ورق الّصحف الذي ميثّل خمسة وعشرين باملائة من ثمن الورق، 
ولكّن هذا االمتياز ال تستفيد منه بصفة فعلّية إال الّصحف الكبرى التي تستورد كّمّيات كبيرة من 
في  واملعّقدة  الدقيقة  املراقبة  لعملّيات  االستجابة  على  قادر  متطّور  إداري  تنظيم  لها  والتي  الورق 

مستوى التصرف بهدف التأكّد من أّن الورق املستورَد مستعمل بصفة حصريّة في صناعة الّصحف.

التي  اخلاّصة  والتلفزيّة  اإلذاعّية  للمؤسسات  أُعطِيْت  التي  الطفيفة  االمتيازات  بعض  استثنينا  وإذا 
حصلت على تراخيص بالبّث بعد 14 جانفي 2011 ،علما أّن الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال 

كانت قد أوصت بها )مثل اإلعفاء من دفع معاليم الديوان الوطني لالرسال اإلذاعي والتلفزي خالل

.......................................

138    انظر Gnet.tn ،8 جويلية 2011، الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال تقّدم توضيحات بشأن إسناد التراخيص لإلذاعات.
139    الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال ، التقرير العاّم، سبق ذكره.
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السنة األولى ،وتخفيضها  بنسبة عشرين باملائة في 2012(، فإّن هذه املؤسسات ال تتمّتع بأية امتيازات 
تفضيلّية بخصوص توريد التجهيزات واملعدات. بل على العكس من ذلك، فان اآلالت والتجهيزات يجب 
أن تتّم املصادقة وجوبا على مطابقتها للمواصفات من طرف مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت ومن 
طرف الوكالة الوطنّية للمصادقة اإللكترونّية. ومُينع على أصحاب هذه املؤسسات احلصوُل على أجهزة 

بّث خاصة بهم كما مُينع عليهم تركيزها. 
   

وكان كّل صاحب مؤّسسة إذاعّية أو تلفزيّة، زمن نظام بن علي،  ملزَما نظريّا، وذلك مبوجب االتفاقّية  
التي وقّعها مع الدولة، بأن يقّدم مطلبا إلى الوكالة الوطنّية للتردّدات وبأن يوقِّع اتّفاقّية مع الديوان 
الوطنّي لإلرسال اإلذاعّي والتلفزّي وبأن يدفع التسبقات التي نص عليها التشريع املعمول به وبأن يدفع 

للدولة إتاوة سنوية جزافية  قيمتها مليونا دينار)2 مليون دينار(.

أّما في مستوى املمارسة التطبيقّية فإّن األمر كان مختلفا متاما. من ذلك مثال أّن االتفاقّية املبرمة بني 
»راديو موزاييك  FM » والدولة التونسّية قد متّ التوقيع عليها يوم 7 نوفمبر 2003 واحلال أّن هذا اليوم هو 
يوم عطلة رسمّية وقد أعلن بن علي شخصّيا اإلمضاء على هذه االتّفاقّية في خطاب رسمّي مبناسبة 

ذكرى تولّيه السلطة.
وكذلك الشأن بخصوص صاحب »إذاعة الزيتونة للقرآن الكرمي«، وهو صخر املاطري صهر الرئيس اخمللوع 

بن علي، الذي لم يوقّع أبدا اتّفاقّية مع الدولة ولم يدفع البّتة أي ضريبة 140.

التفضيلّية ولكن بصفة  االمتيازات  TV« ببعض  وقد متّتعْت بعُض وسائل اإلعالم مثل قناة »حنبعل 
ملّدة  للدولة  املسَتوَجبة  األداءات  من  بإعفاءها  وذلك  الدولة  من   141 اعتباطّية  رغبة  وجملرّد  استثنائّية 
ثالث سنوات، وأيضا باعفاءها من اإلتاوة املستوجبة للديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي 142 ملّدة 
سنتنْي. كما استفادت من االمتيازات الواردة بالفصل 52 من مجلة تشجيع االستثمارات والذي ينّص 

على اإلعفاء من األداءات اجلمركّية ومن األداءات على القيمة املضافة املوظفة على توريد التجهيزات.

من  علي  بن  عهد  في  تراخيص  على  حصلوا  الذين  والتلفزيّة  اإلذاعّية  املؤسسات  أصحاُب  ويشكو 
التكاليف التي يفرضها الّديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي والتي يعتبرونها مشّطة،  وكذلك 
اإلعالم  وسائل  ديون  بلغت  وقد  دينار(.  )مليونيْ  التونسّية  الدولة  إلى  املدفوعة  اجلزافية  الضريبة  من 
الديوان الوطنّي لإلرسال  ، لفائدة   2011 20 جوان  تاريخ  العمومية واخلاصة املتخّلدة بذّمتها، إلى حّد 
 2011 8 أوت  َّخة في  6.585 مليون دينار حسب مراسلة صادرة عن الديوان مؤر اإلذاعي والتلفزي قيمة 

موجَّهة إلى الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال 143. 
.......................................

140  شهادات مسؤولني من الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي خالل ورشات عمل نّظمتها الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم 
واالتصال، وقد أُعيد نشرُها في تقريرها العاّم )أفريل 2012(.

141   شركة اإلنتاج »AVIP« التي كشفْت أّن قناة »حنبعل TV« قد متّتعْت باالمتيازات التي ينّص عليها الفصل 52 من مجّلة تشجيع 
االستثمارات واخلاّص باإلعفاء من األداءات اجلمركّية ومن األداءات على القيمة املضافة املتعّلقة باستيراد التجهيزات.

142   التقرير العاّم للهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )أفريل 2012(.
143   التقرير العاّم للهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012(، سبق ذكره
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أما االتّفاقّياُت وكراسات الشروط اجلديدة التي أعّدتْها الهيئُة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال فتنّص 
على متييز بني املؤسسات اإلعالمية ذات الطابع التجارّي واملؤسسات اإلعالمية ذات الطابع اجلمعّياتّي، 
ولكن التعريفات ما زالت من مشموالت  الديوان التونسّي  لإلرسال اإلذاعي والتلفزي، وهو مؤّسسة 

عمومّية حتتكر االختصاص  الّتقنّي.

ويتوفر لتونس إطار قانونّي منسجم لتشجيع االستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعّية، 
ولكن إصالحه ضرورة يعترف بها اخلاص والعام 144. وتوّفر مجّلة تشجيع االستثمارات 145  في هذا اجملال 
الصناعة  مؤّسسات  ذلك  في  مبا  واملتوّسطة،  الصغرى  املؤسسات  في  باالستثمارات  للنهوض  إطارا 
 »FOPRODI الّصناعّية  والالمركزيّة  التطوير  استثمارات هو« صندوق  إنشاُء صندوق  متّ  وقد  الثقافّية. 
وذلك لدعم هذه األنشطة. و متّ توسيع مجال مساعدات هذا الصندوق سنة  2008 146 بعد صدور أمر 
في ذلك لتشمل مساندة »اإلنتاج السينمائّي واملسرحي والتلفزي واإلذاعي«. وسرعان ما  تغّير الوضع 
سنة 2009 بتنقيح األمر املذكور وحذف مساعدة التلفزة واإلذاعة 147 . ثم أعيدْت مراجعُة هذا األمر مرّة 

أخرى وتضمينه مساندة االستثمارات العمومّية في وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة. 

متيل اإلذاعات احمللّية واجلمعّياتّية إلى العمل على أساس هوامش ربح ضّيقة جّدا. ومن الضروري احلّد من 
تكاليف إنشائها ومن كلفة اشتغالها. وخاصة اإلذاعات اجلديدة احملّلّية واجلمعّياتّية التي وقع الترخيص 
لها في 2011. اذ ينبغي أن تكون قادرة على شراء أجهزة البّث اخلاّصة بها إن رغبْت في ذلك وتركيبها 
الديوان  ميتلكها  التي  التحتّية  البنية  جتهيزات  تستعمل  أن  عليها  املفروض  من  وليس  وتشغيلها.  
الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي. وفي اإلمكان أيضا مساعدة هذه الوسائل اإلعالمّية وغيرها باقتراح 

إعفائها من األداءات اجلمركّية اخلاصة بتوريد جتهيزات اإلنتاج والتوزيع.

.......................................
144   وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 17 ماي 2012، مراجعة منتظرة جملّلة تشجيع االستثمارات

145   القانون عدد 120 لسنة 1993 املؤرخ في 27 ديسمبر 1993 واملتعّلق مبجّلة تشجيع االستثمارات.
واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  اجلدد  الباعثني  بتشجيع  واملتعّلق   2008 فيفري   11 في  املؤرخ   2008 لسنة   388 عدد  أمر    146

واملؤسسات الصغرى واملهن الصغرى.
 11 2008 املؤرخ في  2009 واملتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد 388- لسنة  28 سبتمبر  2009 املؤرخ في  2753 لسنة  147   األمر عدد 

فيفري 2008.
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هـ - اإلشهار 

مؤّشر 10.2
ال متارس الدولة أّي متييز من خالل سياستها في مجال اإلشهار

والّسمعّية  املكتوبة  اإلعالم  وسائل  في  للتحكّم  علي  بن  عند  لة  املفضَّ األدوات  إحدى  اإلشهار  كان 
واجلزرة« البتزاز املؤسسات  اخلارجّي سياسة »العصا  التونسّية لالتّصال  الوكالة  واعتمدت  والبصريّة. 
اإلعالمية باعتبار أنها حتتكر توزيع اإلشهار املؤّسساتّي العمومّي.وقد توّصل النظام، عبْرَ هذه السياسة 
املعمول بها منذ 1990، وهو تاريخ إنشاء الوكالة التونسّية لالتّصال اخلارجّي 148،  إلى السيطرة على 

جّل وسائل اإلعالم مبا في ذلك وسائل اإلعالم اخلاّصة. 

الى  أدى  مما  بتونس،  اإلشهار  تطّور قطاع  نتائج عكسّية على  أيضا  لها  السياسة كانت  أّن هذه  غير 
بقاء هذا القطاع في طور جنينّي مقارنة بالبلدان اجملاورة 149. وحسب أرقام الثالثّي األوّل من سنة 2011 
150، فقد  تراجع هذا القطاُع بنسبة %45,9 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وذلك بسبب التراجع 

االقتصادّي والتوتّرات االجتماعّية التي عرفتْها البالد منذ سقوط النظام السابق، إلى جانب أّن »املعلنني  
الهاّمني ما زالوا حتت سلطة املتصرفني القضائّيني بعد مصادرة أمالك أقرباء الرئيس السابق«.

 ومتتلك قنوات التلفزة 151 النصيب األكبر من السوق باستثمارات بلغْت 73,1 مليون دينار سنة 2011، 
وتأتي قناة »حنبعلTV« اخلاصة في الصدارة بـ 36,5 مليون دينار، ثم »التونسّية« بـ 20,9مليون دينار، 
بـ   »FM »موزاييك  اخلاّصة:  اإلذاعات  الالحقة  املراتب  في  تأتي  152.ثّم  دينار  15,7مليون  بـ  »نسمة«  ثّم 
و«إكسبرس دينار،  3,7مليون  بـ   »FMو«شمس دينار،  مليون   7,2 بـ   »FMو«جوهرة دينار،  11,6مليون 

FM«بـ 2,6 مليون دينار. أما في الصحافة املكتوبة فتأتي الصحف اليومّية في الصدارة بـ 18,1مليون 
ثّم  دينار،  مليون   14,4 بـ  يقّدر  مببلغ  اإلشهار  استخدمت  التي  املؤسسات  أكبر  وتعّد«تونيزيانا«  دينار. 

»اوراجن«)12,4 مليون دينار(، تليها »دليس دانون« )9,8 مليون دينار(، و«اتّصاالت تونس« )9,7 مليون دينار(.

لإلشهار  املرصودة  امليزانية  حيث  من  اخلامسة  املرتبة  لالنتخابات  املستقّلة  العليا  الهيئة  وحتتل 
(5,3مليون دينار(. وحتّصل »احلزب  الوطنّي احلرّ« على املرتبة العاشرة باستثمارات إشهاريّة بلغْت حواليْ 
2 مليون دينار. واحتّل »احلزب الدميقراطي التقّدمي« املرتبة الثالثة عشرة )1,4 مليون دينار(. وتعكس هذه 
املعطيات دخول اإلشهار السياسّي بقّوة في تونس مبناسبة انتخابات اجمللس الوطنّي الّتأسيسّي في 

23 أكتوبر 2011.
.......................................

148    القانون عدد 79 لسنة 1990 املؤرّخ في 7 أوت 1990 املتعلق بإحداث الوكالة التونسية لالتصال اخلارجي.
149    انظر Sigma Conseil بتاريخ 21 جانفي OpenSigma , 2012 حسب سيقما كانت استثمارات اإلشهار في تونس تبلغ 

          حواليْ 3،145 مليون دينار مقابل 7،1060 مليون دينار باملغرب 
150   انظر Babnet.net بتاريخ 20 أفريل 2011: القطاع اإلعالمي في عهد الثورة، انخفاض بـ 45.9 % منذ بداية السنة.

151   تعود بداية اإلشهار في  التلفزة التونسية إلى سنة 1988.
152   انظر Sigma Conseil بتاريخ 21 جانفي 2012، سبق ذكره.
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لقد اسُتعِمل اإلشهار العمومّي طوال سنوات عديدة كامتياز يُعَطى أو يُسَحب بحسب درجة الوالء 
حف اليوم حّقا مكتَسبا، أو على األقّل مساَعدة  للنظام السياسّي القائم. ويعتبره بعض أصحاب الصُّ
يجب على الّدولة أن توزّعها توزيعا عادال دون أن تأخذ بعني االعتبار بعض املعايير املوضوعّية مثل عدد 

السحب أو نسبة متابعة وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة. 

واملالحظ أّن نفس الصحف ووسائل اإلعالم التي كانت أدوات في يد النظام السابق هي التي ما زالْت 
الكفاف  تعيش  جديدة  صحف  بخالف  العمومّي  اإلشهار  عائدات   من  األكبر  باجلزء  الّتمّتَع  تواصل 
دوريّة »األولى« األسبوعّية  153، مدير  نبيل جريدات  بصعوبة وذلك بسبب ضعف اإلمكانّيات. وقد قام 
أيّام إلجبار  ثمانية  ملّدة  بإضراب جوع  العربّية،   باللغة  تصدر  وهي  النظام  أُنشئْت غداة سقوط  التي 
الّدولة على إيجاد حّل عادل وشّفاف ملشكلة توزيع اإلشهار العمومّي. وقد نوقش هذا املشكل نقاشا 
املستقّلة  الصحفّية  املؤسسات  نقابة  مع  واالتّصال  اإلعالم  الوطنّية إلصالح  الهيئة  إطار  في  طويال 
واحلزبية. وقد أوصْت الهيئُة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال بتبنّي معايير موضوعّية وشّفافة ولكنّها 

حذّرْت من إنشاء جهاز جديد رسمّي تكون مهّمُته توزيع اإلشهار العمومّي.

 بعد إضراب اجلوع الذي قام به نبيل جريدات وعدْت احلكومُة بتنظيم ندوة وطنّية ملناقشة هذا املشكل 154.
تاريخيا احتكرت الدولة قطاع اإلشهار  منذ 1963 إلى  1971 155 وهو تاريخ صدور أوّل نّص قانون لتنظيم 
مهنة عون اإلشهار التجارّي 156.  وفي سنة 2001 صدر قانوٌن جديد متعّلق بحذف التراخيص اإلداريّة 
م ممارسَة بعض املِهن ومن  التي تُسندها مصالح وزارة التجارة 157. وركز بدل ذلك  كرّاسات شروط تُنظِّ
بينها مهنة عون اإلشهار التجارّي. فأنشئت خالل 4 سنوات )2005-2001( 106 وكاالت إشهار مقابل 

111 وكالة أنِشئْت خالل 30 عاما )1970-2001(.

   »Tema Consulting«وأما بشأن اجلانب التنظيمي، فقد أحصْت الدراسُة التي أجنزها مكتب الدراسات
حواليْ  العاّم،  تقريرها  في    158 واالتصال  اإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئُة  عنه  وأخذتها   ،2005 سنة 
إضافًة  هذا  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصفة   159 التجارّي   اإلشهار  قطاع  لتسيير  قانونياّ  نّصا  ثالثني 
إلى التشريعات األخرى ذات الصبغة العاّمة )مثل قانون الشغل، وقانون الصحافة، وقانون االتّصاالت 

وغيرها( وهي تتضّمن إجراءات تتعّلق أيضا باإلشهار التجارّي أو العمومّي.

.......................................

153   انظر Kapitalis، 8 ماي 2012، مدير صحيفة في إضراب جوع منذ يوم األربعاء، وانظر أيضا   Businessnews.tn، 9 ماي 2012، 
         في مواجهة احملاباة وصمت السلطة نبيل جريدات يدخل في إضراب جوع وحشي.

154   وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 16 ماي 2012، سمير ديلو: تنظيم ندوة عن اإلشهار العمومّي في نهاية ماي.
155   دراسة أجنزها مكتب الدراسات Tema Consulting )وهي مؤسسة تونسية-أروبية للتصرّف( سنة 2005، وقد أخذْت 

        هذه الدراسة الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012( في تقريرها العاّم، سبق ذكره.
156   القانون عدد 22 لسنة 1971 املؤرّخ في 25 ماي 1971 املتعلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجارّي

157  القانون عدد 66 لسنة 2001 املؤرّخ في 10 جويلية 2001، املتعّلق بحذف التراخيص اإلداريّة املسندة من قبل مصالح وزارة التجارة
158  الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012( التقرير العاّم، سبق ذكره.

159  أهّم هذه القوانني: قانون 29 جويلية 1991 املتعّلق باملنافسة واألسعار، وقانون 7 ديسمبر 1992 اخلاّص بحماية املستهلك،
        وقانون 2 جوان 1998 املتعّلق بطرق البيع واإلشهار التجاري، وقانون 9 جويلية 2002 املتعّلق بألعاب اإلشهار.
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إنه لـمن الواجب التعجيُل بتوحيد جميع هذه التشريعات وجْمعها في قانون واحد )قانون اإلشهار(. 
لة. وتفتح هذه  فهذه الوفرةُ من التشريعات تؤدّي إلى متاهة قضائّية وإداريّة وإلى تعّدد األطراف املتدخِّ
الوضعّية الباب أمام مظاهر من التحّيل وسوء التصرف وهو ما يُفّسر، اليوم، حجم الفساد في عهد بن 

علي في هذا القطاع كما هو الّشأن في عّدة قطاعات أخرى.

دراسة  إلى 2006-2005، حسب  بتونس  اإلعالم  وجّديّة في قطاع  اكتماال  الدراسات  أكثر  تاريخ  ويعود 
البالد  وتعّد   .  2006 سنة  من  أوت  شهر  في   160 بتونس«  فرنسا  لسفارة  االقتصاديّة  »البعثة  أجنزتها 
التونسّية 237 وكالة إشهار أو مكتب استشارة في اإلشهار، تشّغل 5000 أجير. وحسب هذه الدراسة 
»ال توجد إال مؤّسستان تتمّيزان  مبستوى  رفيع على الصعيد الدولي، ألنهما تعرضان خدماتهما في دول 
املغرب العربّي، وفي شمال إفريقيا وفي بعض بلدان الشرق األوسط. وهما مؤّسستا »عالم قروي وقروي 
واملكتب االستشارّي »سيقما  واالتّصال(،  اإلبداع اإلشهارّي  Karoui &  Karoui World« 161  )مجالها 

Sigma Conseil« )مجاُلها دراسات نسب متابعة وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة، وتطوير وسائل 
اإلعالم واالتصال(. 

ر 11.2  مؤشِّ
تعديل ناجع لإلشهار في وسائل اإلعالم

والبصريّة  أو السمعّية  إلى وسائل اإلعالم املكتوبة  إسناد اإلشهار  خالل نظام بن علي كانْت معاييرُ 
توزيع  التونسّية لالتّصال اخلارجّي حتتكر  الوكالة  والوالء للنظام. وكانت  محصورةً في درجة اإلخالص 
اإلشهار. وسواء تعّلق األمر باملصلحة االقتصادية أو باالنتهازيّة السياسية، اصطّف املعلنون في نفس 
التيار السياسّي الذي تقتدي به هذه الوكالة، ولذلك كانْت مؤّسساتُهم تّتبع اخلطوط الضمنّية التي 

ترسمها لهم.

وفي القطاع السمعّي والبصرّي كانْت شركة »كاكتوس لإلنتاج Cactus Prod« التي ميلكها بلحسن 
املداخيل  أرفع  الفهري، حتصل  على  باالشتراك مع سامي  بن علي،  اخمللوع  الرئيس  الطرابلسّي، صهرُ 
من اإلشهار وذلك بفضل منظومة »تبادل املصالح« 162. كانت جميُع البرامج الناجحة التي تُبّث في 
»كاكتوس  هي  واحدة  مؤسسة  وإنتاج  تصّور  من  العمومّية  القناة  في  الكثيفة«  املتابعة  »ساعات 
لإلنتاج« 163 التي تهدي برامجها »مجانا« مقابل احلصول على فضاءات إشهاريّة. وخالل شهر رمضان 
15 دقيقة متواصلة في »ساعات املتبعة الكثيفة« وميكن أن  كانت الومضات اإلشهاريّة تدوم حّتى 

.......................................

http://www.webmanagercenter. اإلشهار واالتصال في تونس ، سفارة فرنسا ، البعثة االقتصادية، انظر Merat.B 160   ب. ميرات
com/be/documents/rapport-amb-france.pdf

161   وهي مؤسسة مساهمة بالقناة التلفزية »نسمة«
162   ما يُعرف في اإلجنليزية بـ bartering، وهي العبارة املستعملة هنا.

163   انظر Souk-elmedia.com بتاريخ 11 مارس 2011: »كاكتيس موضوع شائك«

http://www.webmanagercenter
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تستغرق 144 دقيقة في اليوم  164 واحلال أّن القانون 165قد حّدد املدى الزمنّي األقصى للومضة اإلشهاريّة 
مداخيل  من  باملائة  فإّن سّتني  املالحظني  بعض  وحسب  دقائق.  بثماني  انقطاع  دون  املستمرّ  الواحدة 
 »Carthagoالتلفزة العمومّية تؤول إلى خزينة »كاكتوس لإلنتاج« التي هي فرع من مجموعة »كرتاقو

التي ميلكها بلحسن الطرابلسي. 
وال يوجد حّتى اآلن قانون إشهار ضبطه هيكل مهنّي أو قانـوني مستقـّل. وفي ما يلي أهّم التشريعات 

التي حتكم قطاع اإلشهار في الوقت احلالّي هي التالية : 

* قانون عدد 22 لسنة 1971 املؤرخ في 25 ماي 1971 واملتعلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار التجارّي، وهو 
القانون الذي أنهى احتكار الوكالة التونسّية لإلشهار .

* قانون عدد 64 لسنة 1991 لسنة 1991 املؤرخ في 29 جويلية 1991 واملتعّلق باملنافسة واألسعار.
* قانون عدد 40 لسنة 1998 املؤرخ في 2 جوان 1998 واملتعلق بطرق البيع واإلشهار التجارّي.

املنّقحة   ،2001 15 جانفي  املؤرخ في   ،  2001 القانون عدد1 لسنة  الصادرة مبوجب  االتصاالت  * مجّلة 
واملتّممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 املؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 املؤرخ في 

8 جانفي 2008.
إلى  أسند  الذي  القانون  وهو  والبصرّي،  السمعّي  باالتّصال  واملتعّلق   2011 116 لسنة  املرسوم عدد   *
باإلشهار  اخلاصة  السلوك  قواعد  والبصري مهّمَة ضبط  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة 

والسهر على احترامها 166.
  

وقد قامت الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال أيضا بإعداد االتفاقيات وكراسات الشروط اخلاّصة 
بإنشاء واستغالل احملطات اإلذاعية والقنوات التلفزية وفيها حّددْت املدة القصوى للومضة اإلشهاريّة 
أصحاب  إلزام  عن  فضال  احترامها،  واالتصال  اإلعالم  وسائل  على  يجب  التي  السلوك  مدونة  وقواعد 

وسائل اإلعالم بتحديد تعريفاتهم اإلشهاريّة 167. 

وحدد املرسوم عدد 115 لسنة 2011 في عّدة فصول 168  أحكام تنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة 
املكتوبة. وقد أكد على وجه اخلصوص، في فصله 26 ، على ما يلي: »على كّل دورية ذات صبغة إخباريّة 
جامعة أن تضبط تعريفة اإلشهار اخلاّصة بها، و عند االقتضاء تعريفة إشهارها املشترك مع دوريّة أو 
عّدة دوريّات ذات صبغة إخباريّة جامعة أخرى، وعليها أن تُعلم بذلك العموَم ، وفي صورة مخالفة هذه 
في   املرسوم  دينار«.وقد منع  آالف  وخمسة  ألفيْ  بني  تتراوح  الدوريّة بخطّية  مالك  يُعاقَب  املقتضيات 

فصله 31  اإلشهارَ السياسّي في دوريّات اإلعالم العاّمة.

.......................................

164   انظر Jeune Afrique بتاريخ 21 نوفمبر 2011، تونس: اإلسراف في اإلشهار يقتل اإلشهار.
165   انظر Webmanagercenter.com بتاريخ 20 نوفمبر 2011، وسائل اإلعالم التونسّية : أشكال بّث الومضات اإلشهاريّة

         على القنوات التلفزيّة العمومية واخلاصة.  
166   الفقرة 11 من الفصل 16 من املرسوم عدد  116 لسنة 2011.

http://www.inric.tn 167   انظر
168   مرسوم عدد 115 لسنة 2011 ، سبق ذكره، الفصول 26-31.
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توصيات

تركز   ضّد  اإلجراءات  دعم  ينبغي   •
بني  أو  اإلعالم  من  واحد  قطاع   في  امللكّية 
القطاعات اإلعالمّية كما يجب ضمان الشفافّية 

فيما يتعّلق بامللكّية.

األساسي  الهدف  يكون  أن  ينبغي   •
السمعّي  االتصال  قطاع  تعديل  ملنظومة 
والبصرّي، النهوض مبزيج متنّوع من وسائل اإلعالم 

العمومّية واخلاّصة واجلمعّياتّية .

تعديل   منظومة  تكون  أن  ينبغي   •
القطاع السمعّي والبصرّي شّفافة وقائمة على 

قواعد واضحة وعادلة.

ينبغي اتّخاذ إجراءات لضمان النهوض   •
بآليات تطوير وسائل اإلعالم اجلمعّياتّية.

ميارسه  الذي  االحتكار  إلغاء  ينبغي    •
والتلفزي  اإلذاعي  لإلرسال  الوطنّي  الديوان 
البرامج  بّث  بخصوص إنشاء واستغالل شبكات 

السمعّية والبصريّة.

مستقّل  هيكل  يشرف  أن  ينبغي   •
وضع   على  والبصرّي  السمعّي  االتّصال  لتنظيم 
املستوى  على  وإسنادها  البّث  تردّدات  مخّطط 

الوطنّي .

عمومّية  استشارة  م  تُنظَّ أن  ينبغي   •
  FM اإلذاعّية  الذبذبات  موجة  تطوير  بخصوص 
دراسٌة  وتدعمها  املعنّية  األطراُف  فيها  تشارك 

تقنّية مستقّلة.

عمومّية    استشارة  م  تُنظَّ أن  ينبغي   •
  TNT البّث  نظام  لتطوير  مخّطط  بخصوص 
دراسٌة  وتدعمها  املعنّية  األطراف  فيها  تشارك 

تقنّية مستقّلة.

مجّلة  على  تغييرات  إدخال  ينبغي   •
إجراءاُت  فيها  تُدرج  حتى  االستثمارات  تشجيع 
السمعّية  اإلعالم  وسائل  بتطوير  النهوض 

والبصريّة. 
 

تعريفات  في  التخفيض  ينبغي   •
إلى  املسّلمة  البّث  برُخص  اخلاصة  االستغالل 
التلفزية اجلمعّياتّية  القنوات  و  اإلذاعية  احملطات 

غير التجاريّة.

دعم  صندوق  أنشاء  ينبغي   •
مع جميع  بالتشاور  وذلك  اإلذاعّية  للمؤسسات 
اجلمعّياتّية  اإلذاعات  ملساعدة  املعنّية  األطراف 

واجلهويّة.

مساعدة  منظومة  تقييم  ينبغي   •
كما  علمياّ،  تقييما  املكتوبة  للصحافة  الدولة 
ينبغي اعتماد معايير موضوعّية وشّفافة وعادلة 
لتوزيع تلك املساعدة  وخصوصا ما يتعّلق منها 

بتوزيع اإلشهار  العمومّي.

موثوق  علمّية  آلّيات  إنشاء  ينبغي   •
من صّحتها ملعرفة أرقام السحب بالنسبة إلى 
واالستماع  املشاهدة  نِسب  ومعرفة  الصحف،  
بالنسبة إلى وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة.
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املؤشرات الرئيسية

اإلعالم  وسائل  واالتصال  اإلعالم  وسائل  تطّور  مؤّشرات   :  3 رقم  الصنف 
بصفتها أرضّية حلوار  دميقراطّي

أ.وسائل اإلعالم واالتصال تعكس تنّوع اجملتمع
التي  واجلمعّياتّية- تستجيب حلاجّيات كّل اجملموعات  واخلاّصة  اإلعالم-العمومّية  وسائل    1.3 مؤّشر 

تكّون اجملتمع 

مؤّشر 2.3 منّظمات وسائل اإلعالم تعكس الّتنّوع االجتماعّي من خالل سلوكها في مجال التشغيل

ب -  منوذج املرفق العمومي في اإلعالم الّسمعّي والبصرّي
مؤّشر 3.3   أهداف املرفق العمومي في القطاع السمعّي والبصرّي محدَّدة ويضمنها القانون

املؤّشر 4.3  أنشطة املؤسسات اإلعالمية التابعة للمرفق العمومي ال تتعرّض للتمييز في أّي ميدان 
مؤّشر 5.3   منظومة حوكمة مستقّلة وّشّفافة

مؤّشر 6.3   املرفق العام للقطاع السمعّي والبصرّي ملتزم إزاء اجلمهور وإزاء منّظمات اجملتمع املدنّي

ت - التعديل الذّاتّي لوسائل اإلعالم واالتصال
مؤّشر 7.3    الّصحافة املكتوبة ووسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة لها آلّياٌت ناجعة للتعديل  الذّاتّي

مؤّشر 8.3    وسائل اإلعالم تُطوِّر ثقافَة التعديل الذّاتّي 

ث - الشروط الالزمة الحترام قواعد اإلنصاف واحلياد
مؤّشر 9.3 قانون ناجع للقطاع الّسمعّي والبصرّي يُبنّي الشروَط الالزمة الحترام اإلنصاف واحلياد

ر 10.3 تطبيق قانون متعّلق باالتصال السمعّي والبصرّي مؤشِّ

ج -  نسبة ثقة اجلمهور في وسائل اإلعالم واالتصال
ر 11.3 اجلمهور يُبدي نسبة ثقة مرتفعة إزاء وسائل اإلعالم واالتصال مؤشِّ

ر 12.3 مؤسسات إعالمّية حّساسٌة إزاء الطريقة التي ينظر بها اجلمهورُ إلى عملهم مؤشِّ

ح -  سالمة الصحفّيني
ر 13.3  الصحفّيون والعاملون معهم واملؤسسات اإلعالمية يستطيعون ممارسة مهنتهم في أمان مؤشِّ

مؤّشر 14.3  وسائل اإلعالم ال يُعرقل أنشَطَتها مناُخ انعدام األمن
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الصنف رقم 3 : 
وسائل اإلعالم بصفتها أرضّية حلوار  دميقراطّي

أ - وسائل اإلعالم واالتصال تعكس تنّوع اجملتمع

مؤّشر1.3
التي  واجلمعّياتّية- تستجيب حلاجّيات كّل اجملموعات  واخلاّصة  اإلعالم-العمومّية  وسائل 

تكّون اجملتمع

من  كثيرا  لكّن  الرّسمّية.  اللغة  هي  العربّية  واللغة  الدارجة  العربّية  اللغة  التونسّيني  جلُّ  يتكلم 
الصحافُة  التعليم.أما  في  واسع  نطاق  على  املستعَملة  الفرنسّية  اللغة  أيضا  يتكّلمون  التونسّيني 
املكتوبة واإلذاعة والتلفزة فمتوفرة بالعربّية وبالفرنسّية باستثناء »إذاعة تونس الدولية«)RTCI( التي 

تبّث أساسا باللغة الفرنسّية، لكّن فيها أيضا برامج باإلجنليزيّة واألملانّية واإليطالّية واإلسبانّية.

وثمة أقّلّيٌة ضئيلة من الناس في جنوب البالد يتكّلمون اللهجة البربريّة املعروفة باسم »الشلحة 169«  
خصوصا في جزيرة جربة وفي بعض القرى اجلبلّية باجلنوب. ولم يكن يوجد في عهد الرئيس اخمللوع بن 
علي سند مؤّسساتّي في تونس حلماية اللهجات احملّلّية. ولكن ظهر منذ الربيع العربّي اهتمام جديد في 
املستوى اجلهوّي بثقافة األمازيغ 170 وهويّتهم  ونشأت جمعّياٌت جديدة تعمل على التعريف بنفسها 

عبر الّتغطية اإلعالمّية وعبر حضورها في شبكة الواب وعلى شبكات التواصل االجتماعّي 171. 

 )Radio 6(  »6 »راديو  مثل  اجلمعّياتّية،  اإلعالم  وسائل  عمل  إيقاف  جانفي2011    14 ثورة  قبل  مت،  وقد 
و«منظمة نواة » )Nawaat.org( أو عرقلُتها. وهي تستطيع اآلن أن تعمل دون تدّخل في شؤونها. كما 
توجد عّدة مبادرات ُمواطِنّية وأهلّية جديدة، مبا في ذلك  إذاعات على شبكة الواب ومدوّنات أو إذاعات 

شة. على موجة  FM تعّبر عن أصوات الشباب واجلماعات املهمَّ

لإلذاعة  جهويّة  محّطات  باستثناء  قويّة،  مركزية  على  التونسّية  التقليديّة  اإلعالم  وسائل  وتقوم 
العمومّية، فان جلُّها في تونس العاصمة. ومع انفتاح املشهد اإلعالمي بدأْت تظهر مشاريُع وسائل 
في  كانت  البالد  داخل  أخرى  وأماكن  وجندوبة  والرقاب  والقصرين  قفصة  من  انطلقْت  أهلّية   إعالم 

شًة في املستوينْي االجتماعّي واالقتصادّي. السابق مهمَّ
.......................................

169   زهير القابسي: اللهجة البربريّة في تونس بني االستنزاف والصيانة )باإلجنليزّي(، اجملّلة الدولّية لسوسيولوجية اللغة، 
         مجلد 2011، عدد 211، ص ص 164-135 ، أوت 2011. 

170   انظر Tunisialive.com ، 8 مارس 2012، تونسّيون أمازيغ يطالبون بسن قوانني حتمي لغتهم وثقافتهم في تونس.
171   انظر Nawaat.org، 27 فيفري 2012، حوار مع اجلمعّية التونسّية للثقافة األمازيغّية.
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  واجلدير بالذكر أيضا أّن مؤسسة اإلذاعة التونسية، عبر إذاعة قفصة وفي إطار التعاون مع »مؤّسسة 
اخلطافFondation Hirondelle«، عمدْت إلى فتح أربعة مكاتب قارّة في واليات توزر وقبّلي والقصرين 

وسيدي بوزيد. وانتدبت ما يقارب عشرة صحفيني  شّبان أصيلي اجلهة بصفة مراسلني172.

النزعات  و  اآلراء  تنّوع  على  االنفتاح  في  هاّما  تقّدما  العمومّية  اإلعالمية  املؤسسات  حّققْت  كما 
تأتي من  أخبار كثيرة  زالْت  والتلفزّي اجلهوّي، ما  اإلذاعّي  البّث  باستثناء مصالح  أنّه،  السياسّية رغم 
العاصمة وتركز اهتمامها على القرارات السياسّية. وينبغي مزيد االعتناُء في وسائل اإلعالم العمومّية 
باألخبار اجلهويّة وبصحافة االستقصاء وبالتعبير عن آراء اجلمهور الواسع وشواغله بخصوص املسائل 

االجتماعّية واالقتصادية والبيئّية.

إن غالبّية السكّان  قادرون على النفاذ إلى وسائل اإلعالم وخصوصا إلى التلفزة واإلذاعة رغم أّن تنّوع 
القنوات التلفزية ما زال محدودا بالنسبة إلى الذين ال يقدرون على اشتراك في القنوات الفضائية.

وينبغي إيالء عناية خاّصة باحلاجّيات اخلصوصّية مثل البرمجة اخلاّصة باألطفال 173 والبرامج التربويّة 
وكتابة ترجمة البرامج أسفل الشاشة حّتى يستفيد منها الّصمُّ ومحدودو السمع 174. 

مؤّشر 2.3 
منّظمات وسائل اإلعالم تعكس الّتنّوع االجتماعّي من خالل سلوكها في مجال التشغيل

في  املتحكمة  القمعّية  املنظومة  واخلاّصة طوال سنوات عديدة من  العمومّية  اإلعالم  عانْت وسائُل 
اإلعالم، وهي املنظومة التي كانْت في قلب نظام بن علي. ولم يكن للصحافّيني ذوي الفكر املستقّل 
أو الناقدين النظام إمكانّية النفاذ إلى وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها احلكومُة وقد جتبرهم على 
العظمى من  الغالبّيُة  وكانت  االجتماعّي معيارا.  التنّوع  يكن  ولم  الّدعاية.  اآللة  أن يصيروا جزءا من 
الصحافّيني قد  متّ تكويُنهم في معهد الصحافة وعلوم اإلخبار الذي صار مدرسة »االتّصال احلكومّي« 

الذي   يخنق الصحافيَّني املستقّلني 175.

القاعدة   لتنويع  فرصًة  ميثّل  والتلفزة  واإلذاعة  املكتوبة  الصحافة  في  جديدة  مؤسسات  انطالق  إّن 
االجتماعية لوسائل اإلعالم واالتصال ، ولكنّه من الضرورّي أيضا إصالح تنظيم وسائل اإلعالم العمومّية 

وتطعيمها بأفكار جديدة وآفاق جديدة. 

بعُض اإلصالحات هي اآلن بصدد اإلجناز  في معهد الصحافة وعلوم اإلخبار ومن املنتظر أن نرى جيال 
جديدا من الصحافّيني الذين لم يعانوا من  ثقل تدّخل احلكومة بقبضتها احلديديّة يلتحقون باملعهد 

.......................................
172   مراسلة من زهير بن حمد، اإلذاعة التونسّية ، 1 أوت 2011.

173   انظر على وجه اخلصوص: العربي شويخة، ورياض الفرجاني وعبد الكرمي احليزاوي وفتحي التوزري، دراسة في مدى متثيل الطفل 
 . UNICEF :واملراهق والشاب في وسائل اإلعالم التونسّية أجنزتْها املنظمة األممّية         

174    انظر Kapitalis، 31 ديسمبر 2011، تونس: نواب الشعب: هل سيستمعون إلى نداء الّصم
175   هادية بركات )2012(: معهد حتت وصايات ثالث، صحيفة البيرس، عدد خاّص ماي 2012: وسائل اإلعالم في تونس حرّة ولكن إلى متى؟ 
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في العودة اجلامعية 2012. بيد أنه ينبغي أن نشير إلى أّن إدارة املعهد اجلديدة قد جنحْت في جوان 2012 
في أن حتصل من وزارة التعليم العالي على موافقة بخصوص إجراء امتحان دخول للطلبة اجلدد قْصَد 

ضمان مستوى معنيَّ في اللغتنْي الفرنسّية والعربّية.

لكن، بصفة عاّمة، ما زال الوضع يستوجب جهدا كبيرا النتداب جيل جديد من املهنّيني في اإلعالم على 
أساس قاعدة اجتماعّية أوسع وإلدماج الفكر النقدّي واملستقل.

 وللنساء نسبة متثيل حسنة في وسائل اإلعالم. ولكّن قّلة قليلة منهّن تتمكن من الوصول إلى وظائف 
إّن الدكتورة إقبال الغربي التي ُمنعْت من تسلُّم منصبها على رأس إذاعة الزّيتونة في  إداريّة قياديّة. 
2011 ، وهي احلالة التي حتّدثْنا عنها أعاله في القسم 3.1 ، حالٌة مّتصلة وال شّك بسياق خاّص. ولكنّها 

ميكن أن تعكس أيضا مقاومة أعّم لوجود النّساء في الوظائف العليا.

ب -  منوذج املرفق العمومي في اإلعالم الّسمعّي والبصرّي

مؤّشر 3.3 
أهداف املرفق العمومي في القطاع السمعّي والبصرّي محدَّدة ويضمنها القانون

االستعماريّة  اإلدارة  حتت  تونس  إذاعة  بانطالق   1938 سنة  اإلذاعي  للبّث  التونسّية  املنظومة  بدأْت 
الفرنسّية. وبعد االستقالل أكّد مرسوم مؤرّخ في 25 أفريل 1957 أن البّث الّسمعّي والبصرّي في تونس 

من اختصاص الدولة 176 .

وحتتفظ الدولة حسب ما ينص عليه القانون ، إلى اآلن،  باحتكار منظومة توزيع البّث واملنشآت والبنية 
التحتّية واملواقع التي منها تُبّث البرامج اإلذاعية والتلفزيّة. غير انه قد مت فصل البنية التحتّية للبّث 
مشموالت  من  البرامج  إنتاُج  بقي  بينما   ،1982 سنة  والتلفزيّة  اإلذاعّية  البرامج  إنتاج  وظيفة  عن 
املؤسسات اإلعالمية اململوكة للدولة. أّما منظومة التوزيع فصارْت حتت مسؤولّية وكالة خدمات فنّّية 
هي »الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي« الذي  متّ إنشاؤه سنة 1981 في شكل إدارة عاّمة للبّث 
تابعة لوزارة االتّصال ثم صار في سنة 1993 مؤّسسة عمومّية. وفي سنة 2007 متّ فصل املؤسستني 

اإلعالميتني اململوكتني للدولة وهما: مؤسسة اإلذاعة التونسّية، ومؤسسة التلفزة التونسّية.

وحسب القانون عدد33 لسنة 2007 تُعَتبر املؤّسساُت العمومّية للقطاع السمعّي والبصرّي، أي اإلذاعة 
والتلفزة، مؤّسسات ذات طابع غير إدارّي، حتت إشراف وزير االتّصال، وهي مكلَّفة باملهّمة التالية :

- القيام باملرفق العمومي السمعي والبصري،

.......................................

176      األمر عدد 5 لسنة 1957 املؤرّخ في 25 أفريل 1957 املتعّلق بتأسيس اختصاص الدولة باإلذاعة الصوتّية والنظريّة باململكة التونسّية
           وإحداث ميزان ملحق لإلذاعة والتلفزة التونسية، الفصل 1 

الصنف الثالث : وسائل اإلعالم بصفتها أرضّية لحوار  ديمقراطّي
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 -    املساهمة في النهوض باإلعالم والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة للدولة من منطلق

       مقومات الهوية الوطنية،
-    إثراء املشهد السمعي والبصري وتطويره،

-    إثراء املضامني االتصالية السمعية والبصرية من خالل مواكبة اخلبر وتوفير املعلومة على املستوى
     الوطني واجلهوي وتسهيل النفاذ إليها ورصد األحداث داخل البالد وخارجها،

-    املساهمة في خدمة اإلبداع الوطني بإثرائه والتعريف به ودعم إشعاعه،
-    تطوير التعاون والتبادل الدوليني في القطاع السمعي والبصري،

-    احملافظة على اخملزون السمعي والبصري وترقيمه،
-    توظيف التكنولوجيات املتطورة 177 . 

ال يشتمل  هذا القانوُن على أّي ضمان خاّص فيما يتعّلق باستقالل هذه املؤسسات في اجلانب التحريري، 
بل العكس هو الصحيح : فتكليفها مبهّمة » للمساهمة في النهوض باإلعالم والتثقيف والتعريف 
بالسياسة العامة للدولة  » ووضعها حتت إشراف وزارة االتّصال أمران يعنيان إنشاءها بهدف أن تكون 

لها وظيفة دعائية .

وتتكون مواردُ املؤّسسات العمومّية في القطاع السمعّي البصرّي من موارد خاّصة بها، وأخرى تخصص 
لها )هبات، وتراث ومساعدات وقروض( وإمدادات من الدولة وهي متثّل املورد املالّي الرئيسّي.

من البديهّي أن تتصرف املؤّسسات العمومّية للقطاع الّسمعّي والبصرّي في إمكانّيات تقنّية ومالّية 
أكثر  التي صارْت  اآلفاق  وانفتاح  احملتوى  تطّورَها من حيث  إلى  أن نشير  أيضا  وميكن  ضرورية لسْيرها. 
تنّوعا. غير أنه من الواضح وجود ثغرات من املنظور القانونّي ال بّد من تداركها حّتى تتمكّن من تأدية 

واجبها جتاه الصالح العاّم ودون تدّخل احلكومة القائمة في اخلّط التحريرّي.
 

املؤّشر 4.3 
أنشطة املؤسسات اإلعالمية التابعة للمرفق العمومي ال تتعرّض للتمييز في أّي ميدان

البث  تتمّتع املؤّسسات العمومّية في القطاع الّسمعّي والبصرّي باألولويٌّة في استخدام منظومات 
الطيف  ذلك  مبا في  رقمّية  أو  والتلفزي، سواء كانت متاثلية  اإلذاعي  الوطني لإلرسال  للديوان  التابعة 
التردّدي اإلذاعي والتلفزة األرضّية. وميكن التقاط التلفزة التونسّية عبر عّدة أقمار صناعّية أهّمها »نيل 
سات«. هذا احلضور مضمون بواسطة مفاوضات جتاريّة بني الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي 

وشركات األقمار الّصناعّية. 

.......................................
     

177     القانون 33 لسنة 2007 املتعّلق باملؤّسسات العمومّية للقطاع السمعي والبصري.
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مؤّشر 5.3 
منظومة حوكمة مستقّلة وّشّفافة

  
مبرسوم  عليها  منصوص  التونسّية  والّتلفزة  التونسّية  اإلذاعة  مؤسستي  في  احلوكمة  منظومات 
إدارة يرأسه رئيس مدير عاّم يُعنيَّ بقرار من الوزير األوّل. ويتكّون  178 . فكّل مؤّسسة يسّيرها مجلُس 

مجلُس اإلدارة من ثمانية أعضاء ميثّلون الدولَة وعضويْن ميثاّلن الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي 
واملؤسسة العمومّية األخرى بالقطاع السمعّي والبصرّي. فاألعضاُء الثالثة الذين مُيثّلون الّدولة يُعّينون 
أما العضوان اآلخران فيعّينهما  واليوم يتولى رئيس احلكومة هذه املهّمة.  االتّصال،  بقرار يُصدره وزيرُ 
الرئيُس املدير العاّم بعد موافقة مجلس اإلدارة ويتّم اقتراحهما قبل ذلك من املؤّسسات املذكورة أعاله.

منذ 14 جانفي 2011 لم يحصل تغيير حقيقّي. فبعد أسبوع من سقوط النظام السابق متّ تغييرُ الرئيس 
االنتقالية  احلكومة  من  بقرار   179 احلميدي  البشير  تعيني  ومتّ  التونسية  التلفزة  ملؤسسة  العاّم  املدير 

األولى. وبالطريقة ذاتها ُعنّي احلبيب بلعيد 180 مكان الرئيس املدير العاّم ملؤسسة اإلذاعة التونسية .

َعِقَب  التعينيُ  الرّصاع. وقد حصل هذا  العاّم اجلديد بدوره مبختار  املدير  الرئيس  تعويض  وبعد شهر متّ 
العام  املدير  الرئيس  باستقالَة  يطالبون  وكانوا  التونسّية.  التلفزة  في  والفنّّيني  الّصحفّيني  إضرابات 
للمؤسسة وعدَم تدّخله في اخلّط التحريرّي للنشرة اإلخباريّة وبثَّ األحداث بصفة مباشرة و بال رقابة 181 .

ويوم 7 جانفي 2012 متّ تعويُض مختار الرصاع بعدنان خذر بقرار من احلكومة املنبثقة عن انتخابات 23 
أكتوبر 2011. وفي  يوم 24 أفريل 2012 متّ تعويُض احلبيب بلعيد الرئيس املدير العاّم ملؤسسة اإلذاعة 
الوطنّية مبحّمد املّدب 182. وقد اتُّخذْت هذه القراراُت دون أيّة استشارة عمومّية وفي غياب بنّيٍ للشفافّية 
. وعّوض الرئيس املدير العاّم اجلديد ملؤسسة اإلذاعة التونسّية مديري تسع إذاعات وطنّية وجهويّة دون 

أيّة استشارة مسبَّقة مع املنّظمات املهنّية املعنّية 183 .

 وفي تاريخ أقرب، يوم 17 أوت 2012، متّ بقرار تعينيُ رئيس مدير عاّم جديد على رأس مؤّسسة التلفزة 
النقابة  عّبرت  وقد   .)2 )الوطنّية  الثانية  القناة  مديرة  كانت  التي  بحرون  إميان  شخص  في  الوطنّية 
هذه  على  القوّي  اعتراضهما  عن  للشغل  التونسّي  العاّم  واالحّتاد  التونسّيني  للّصحفّيني  الوطنّية 
وبطريقة   2012 3 سبتمبر  يوم  يُعنّي  أن  اجلديد من  العاّم  املدير  الرئيَس  مينع  لم  ولكّن هذا  الّتسميُة. 

أحاديّة اجلانب مديريْن جديديْن أحُدهما للقناة األولى واآلخر للقناة الثانية. 

     .......................................
178   األمر عدد 1867 لسنة 2007   بتاريخ 23 جويلية 2007 املتعّلق بإحداث »مؤسسة التلفزة التونسّية« وضبط تنظيمها اإلدارّي واملالّي 

         وطرق تسييرها، األمر عدد 1868 املؤرّخ في 23 جويلية 2007.
179   انظر Leaders.com.tn  بتاريخ 23 جويلية 2011 : البشير احلميدي يعود على رأس التلفزة التونسية بعد 23 عاما.

180   انظر Leaders.com.tn بتاريخ 24 جانفي 2011، احلبيب بلعيد يعود إلى اإلذاعة ولكن هذه املرّة بصفة رئيس مدير عاّم.
181   انظر Webdo.com، 2 فيفري 2011 رئيس مدير عاّم للتلفزة التونسية مختار الرصاع.  

182   انظر Kapitalis 24 أفريل 2011 شخصّية غير معروفة تعّوض احلبيب بلعيد على رأس اإلذاعة الوطنية.
183   انظر Nawaat.org, بتاريخ 2 جويلية 2012 ، قّلة شفافية في تعيني مديري اإلذاعات العمومّية.
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فالتعييناُت على رأس مؤسسات املرفق العام في القطاع السمعّي والبصرّي ينبغي أن تكون  مفتوحة 
وشّفافة وبعيدة عن أّي تدّخل مباشر من احلكومة وعن أية مراقبة متارسها مصالح خاصة سواء أكانت 

سياسّية أم اقتصاديّة.
    

ولضمان استقالل مؤّسسات املرفق العمومّي في القطاع السمعّي والبصرّي يجب تكوين مجلس إدارة 
مستقّل توكل له مهّمة خدمة املرفق العاّم وهو مسؤول  عن ضمان استقالل اخلّط التحريري. ويجب أن 
يكون هذا اجلهاز  قادرا على طلب تقدمي ترّشحات ملنصب رئيس مدير عاّم وأن يقود عملّية عادلة لتقييم 

املترّشحني حّتى يكون التعيني على أساس الكفاءة.

مؤّشر 6.3
املرفق العام للقطاع السمعّي والبصرّي ملتزم إزاء اجلمهور وإزاء منّظمات اجملتمع املدنّي

2011 حّسنْت املؤسساُت العمومّية في القطاع الّسمعّي والبصرّي، أي التلفزة  14 جانفي  منذ ثورة 
التونسّية واإلذاعة التونسّية، تنّوَع اآلراء ودرجة متثيل اجلمهور ومنّظمات اجملتمع املدنّي. وقد التزم رؤساء 

هذه املؤّسسات باحلوار في الفضاءات العاّمة حول سياسات وسائل اإلعالم بتونس وتطّورها.

غير أنّه ال يوجد أّي إجراء فعلي لضمان مسؤولّية هذه املؤّسسات إزاء اجلمهور الواسع. كما أنّه ال توجد 
تراتيُب لألخذ برأي اجلمهور في تعيني أعضاء مجلس اإلدارة كما أسلْفنا أعاله في القسم 5.3، وال توجد 

أيضا مصلحة شكاوى، مثل الوسيط املوفِّق ، في هذه املؤسسات.

ت - التعديل الذّاتّي لوسائل اإلعالم واالتصال

مؤّشر 7.3 
الّصحافة املكتوبة ووسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة لها آلّياٌت ناجعة للتعديل  الذّاتّي 

وبصريّة،  سمعّية  أو  مكتوبة  أخرى،  واتصال   إعالم  وسيلة  أيّة  توجد  ال  التونسّية  التلفزة  باستثناء 
عمومّية أو خاّصة، تعتمد على ميثاق عاّم ألخالقّيات املهنة. فقد أصبح للتلفزة التونسّية، منذ 2012، 
)BBC(، وكان لإلذاعة  البريطانّية«  بالّتعاون مع »هيئة اإلذاعة  إعدادُه  ميثاق يخّص أخالقّيات املهنة متّ 
التونسّية فْضُل نشر مدوّنة سلوك خاّصة بالفترة االنتخابّية فيه إعالن عن أخالقّيات املهنة التي متثّل 
املرجعّية في تغطية االنتخابات. وهي تتضّمن إجراءاٍت خاّصًة بانتخابات اجمللس الوطنّي الّتأسيسّي184.  
وبدأْت اإلذاعُة التونسّية  في شهر سبتمبر 2012 مشروعا لوضع ميثاق عاّم خاّص بها ألخالقّيات املهنة 

موّجه إلى محّطاتها الّتسع. إذ ال تتضّمن النظم األساسّية لوسائل اإلعالم العمومّية )وكالة تونس 
إفريقيا لألنباء واإلذاعة والتلفزة( أيَّ ترتيب خاّص بضبط مهاّمها بصفتها مؤسسات صحفية،

    ......................................
184       مراسلة زهير بن حمد، اإلذاعة التونسّية، 1 أوت 2012.
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 وال تتضّمن أّي ترتيب يخّص اجلانب التحريري . وهي ال تنّص في أّي موضع في هياكلها الهرمية على 
وجود هيئة مكلَّفة بتحديد اخلّط التحريرّي وبالسهر على احترام القواعد املهنّية واألخالقّية وبتنظيم 

العالقات بني وسائل اإلعالم واجلمهور.

أما مجالُس اإلدارة في وسائل اإلعالم هذه، فتتكّون في أغلبها من ممثّلني عن الدولة وعن احلكومة وال 
تتضّمن أّي ممثّل عن الّصحفّيني. ولم يكن أليّة وسيلة إعالم تونسّية، عمومّية أو خاّصة في عهد بن 
علي، مجلس إدارة جدير بهذا االسم أو هيئة حترير جديرة بهذا االسم. فوكالُة تونس إفريقيا لألنباء، وهي 
أكبر مؤّسسة صحافّية في البالد، لم يكن لها حّتى هيئة حترير يومّية  ولألسف يتواصل هذا الوضع 
إلى اليوم185 . و كانْت املرّات النادرة التي اجتمع فيها الصحفّيون مع اإلدارة العاّمة في املؤّسسة  فقط 
مبناسبة  بنشرها  ملزَمًة  املؤّسسة  كانت  التي  اخلاّصة  املقاالت  توزيع  رزنامة  ووضع  املواضيع  لتحديد 

األحداث الوطنّية الكبرى وخصوصا 7 نوفمبر ذكرى وصول بن علي إلى السلطة. 

وبعد سقوط النظام بدأ عددٌ من املؤّسسات الصحفية )وكالة تونس إفريقيا لألنباء، الشركة اجلديدة 
التونسّية( في تكوين مجالس  والتلفزة  التونسّية  دار الصباح، اإلذاعة  النشر،  و  للطباعة والصحافة 
أو هيئات  حترير. وقد أظهرت هذه الهياكل اجلديدة للتعديل الذّاتّي ،بسرعة، محدوديّتها وقّلة جناعتها 
وذلك لعّدة أسباب. بل إن الرؤساء املديرين العاّمني واإلدارة في بعض وسائل اإلعالم رأوا أّن هذه اجملالس 

متثّل استحواذا على جزء من سلطتها.

 ولذلك سّخروا جميع الوسائل لتفتيتها وتفجيرها من الداخل. أما في بعض وسائل اإلعالم اخلاّصة 
األخرى، فما زال األعراف يواصلون رفض مبدأ التعديل الذاتّي. ومن جهة أخرى لم تكن الطريقة املّتَبعة 
في تعيني أعضاء مجالس التحرير، أي في انتخابهم، هي الطريقة اجلّيدة ألنها تتضّمن خطر التسّبب 

في ظهور صراعات داخلّية بني مختلف اجملموعات ذات املصالح املتباينة.

والواقع أنه في مهنة ينخرها الفساد والفرديّة واالنتهازيّة طوال سنوات عديدة ليس من البديهّي أن 
يُنَتخب أفضل املترّشحني. هذا هو الرأي الذي عّبرْت عنه مرارا الهيئُة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال 
التي عارضْت منذ البداية مبدأ االنتخاب ولكنّها خضعْت أحيانا أمام إرادة الصحفّيني. غير أن  جميع 
إّما  اليوم  النظام هي  املؤّسسات اإلعالمّية غداة سقوط  تكويُنها في  التي متّ  الذاتّي  التعديل  هيئات 

َلٌة متاما أو في حالة انتظار.  معطَّ

التونسّيني ميثاق شرف مطابق ملعايير  الوطنّية للصحفّيني  وعلى املستوى القطاعي، يتوفر للنقابُة 
أخالقّيات املهنة متّ اعتماده سنة 1983 زمَن وجود »جمعّية الصحفّيني التونسّيني« التي تكّونْت النقابة 
احلالّية على أنقاضها . وعلى كّل من ينخرط في النقابة أن مُيضَي مطبوعة يلتزم مبقتضاها بأن يحترم 

ه  في قفا بطاقة االنخراط. ولم يراَجع هذا امليثاق أبدا منذ اعتماده. ذلك امليثاق الذي كُتب نصُّ
  ......................................

185   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012(، التقرير العاّم، سبق ذكره.  
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مرصد  بإنشاء   2011 مارس  في  التونسّيني  للصحفّيني  الوطنّية  النقابُة  بادرْت  النظام   سقوط  بعد 
العاملّي حلرّيّة الصحافة. و توجد  اليوم  2011 مبناسبة  3 ماي  ألخالقّيات املهنة، نَشر تقريرا واحدا يوم 

حالّيا مبادرات إلعادة تنشيط هذا املرصد.

كما أجنزت أعمال أخرى متعّلقٌة بالتعديل  الذّاتّي مثل إعدادِ الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال 
187 وإعداد  التونسّية  انتخابّي لإلذاعة  ميثاق  186، وإعدادِ  دليال عملّيا للصحفّي خالل فترة االنتخابات 
2011 تنظيُم ورشة عمل  أيضا في سبتمبر  188. وقد متّ  التونسّية  ميثاق لألخالقّيات املهنّية للتلفزة 

دولّية دامْت يومنْي وكان موضوُعها »األخالقّيات  املهنّية و االنتقال نحو الدميقراطّية 189«.

للصحفّيني  الوطنّية  النقابَة  مرارا  واالتّصال  اإلعالم  إلصالح  الوطنّية  الهيئُة  دعْت  أخرى  جهة  من 
التونسّية ملديري الّصحف ونقابة املؤسسات الصحفية املستقّلة واحلزبية إلى  التونسّيني واجلمعّيَة 
نقابَة  يجمع  صحافة«  »مجلس  شكل  في  املكتوبة  الصحافة  قطاع  في  ذاتّي  تعديل  هيئة  إنشاء 

الّصحفّيني ونقابات مديري املؤسسات الّصحفية واإلعالمية األخرى.

و ينّص الفصل 17 من املرسوم 115 املتعّلق بحرّيّة الصحافة والطباعة والنشر على الفصل بني التحرير 
واإلدارة ولكنّه ال يتضّمن شيئا عن هيئة التعديل  الذاتّي وال عن مجلس التحرير. 

للوساطة  مؤّسساتّية  هياكل  والبصريّة  والّسمعّية  املكتوبة  التونسّية،  اإلعالم  وسائل  في  توجد  ال 
ي شكاوى اجلمهور ومعاجلتها. وفي أحسن األحوال توجد في بعض وسائل اإلعالم،  تكون مكلَّفًة بتلقِّ
وخصوصا في الّصحف، مصلحٌة مكلَّفة بـ »بريد القرّاء«. ولذلك، فان خرْق معايير األخالقّيات املهنّية 
ممارسة حتصل كلَّ يوم خصوصا في الّصحافة املكتوبة التابعة للقطاع اخلاّص وهو خرٌْق يتمثّل على 

وجه اخلصوص في هجومات تَدُخل في باب  الثلب وفي كتابة تقارير مواالة.
   

يتصرّفون  النظام  من  َّبني  مقر صحفّيني  األغلب  في  التجاوزات  هذه  مرتكبو  كان  علي  بن  عهد  في   
هي  املهنة  أخالقّيات  بشأن  املسّجلة  التجاوزات  فإّن   اليوم  أّما  عقاب.  أّي  عن  ومبنأى  منه  بتعليمات 

باألحرى نتيجة تعّطل شامل في مستوى القطاع كّله، وهي لم تعد تخضع ألّي منطق بنّي.

  ......................................
186   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال )2011( دليل الصحفي التونسي في فترة احلملة االنتخابّية 23 أكتوبر 2011.

187   وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 4 أكتوبر 2011، اإلذاعة التونسّية تعيش املوعد االنتخابّي.
188   وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 4 ماي 2012، سيكون للتلفزة التونسّية قريبا ميثاقها لألخالقيات املهنّية.

189   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال ،22 سبتمبر2011، ورشة عمل موضوُعها »األخالقيات املهنّية واالنتقال نحو
         الدميقراطّية«.
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مؤّشر 8.3 
وسائل اإلعالم تُطوِّر ثقافَة التعديل الذّاتّي

اجلمعّياتي  النسيج  في  نشاطا  األكثر  املنّظمات  إحدى  هي  التونسّيني  للصحفّيني  الوطنّية  النقابَة 
3 ماي من كّل  بتونس، وقد خّصصت، في تقاريرها عن حرّيّة الصحافة بتونس، وهي تقارير تُنَشر في 

سنة مبناسبة اليوم العاملّي حلرّيّة الّصحافة، فصال عن انتهاكات  قواعد األخالقّيات املهنّية.

وباالشتراك مع مكّونات أخرى من اجملتمع املدنّي ، منها على وجه اخلصوص »الرابطة التونسّية للّدفاع 
عن حقوق اإلنسان« و »اجلمعّية التونسّية للنساء الدميقراطّيات« و »اجمللس الوطنّي للحرّيّات بتونس« 

و »مرصد حرّيّة الصحافة والنشر واإلبداع«، ساهمْت هذه النّقابُة في جميع األعمال املتعّلقة بالتعديل  
الذاتّي ومراقبة اإلعالم وخصوصا مبناسبة املواعيد االنتخابّية الكبرى. وقد أعلن اجمللُس الوطني للحرّيّات 
إشراف  حتت  املكتوبة«  للّصحافة  »مرصد  إنشاَء  واإلبداع  والنشر  الصحافة  حرّيّة  ومرصُد  بتونس 

.»AWG-MM 190   مجموعة العمل العربّية لرصد اإلعالم«

في عهد بن علي كانْت الرّقابُة الذّاتّية مطبَّقًة بصفة آلّية في جميع وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعّية 
والبصريّة، باستثناء بعض صحف املعارضة. وإضافًة إلى اخلطوط احلمراء التي كانت السلطة تضبطها 
الّصحفّيني  أغلب  اإلعالم، كان  رؤساء وسائل  مُتْليها على  توصيات مباشرة  بصفة صريحة عن طريق 
التونسّيني يجتنبون بكيفّية إراديّة معاجلة بعض املواضيع التي يعتبرونها ممنوعة وخصوصا موضوع 

الفساد والرشوة. 
         

أّما بعد سقوط نظام بن علي فقد  اتّسع مجال احلرّيّات بصفة ملحوظة وزالت جّل اخلطوط احلمراء 
بصفة كاملة. ولكن ظهرْت حدودٌ جديدة منها على وجه اخلصوص املواضيع املّتصلة بالّدين وباألخالق 
 13.3 القسمنْي  في  وكذلك  بالرقابة  املتعّلق   1.1 القسم  في  أعاله  ال  مفصَّ جاء  ما  وهو  احلميدة 

و14.3املتعّلّقنْي بسالمة  الصحفّيني.

الذي يضمنه القانون وذلك   وعموما، حتترم جلُّ وسائل اإلعالم املكتوبة والّسمعّية والبصريّة حقَّ الّرّدّ 
في الفصول 26 حّتى 34 من قانون الصحافة القدمي، وفي الفصول 39 حّتى 44 من القانون اجلديد، أي 

املرسوم عدد 115 لسنة 2011.

  ......................................

190      انظر AWGMM ، 28 جوان 2012، مشروع مراقبة الصحافة بتونس..
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 ث - الشروط الالزمة الحترام قواعد اإلنصاف واحلياد

مؤّشر 9.3 
قانون ناجع للقطاع الّسمعّي والبصرّي يُبنّي الشروَط الالزمة الحترام اإلنصاف واحلياد 

                   
أن أصحاب  واخلاّصة. غير  العمومّية  والتلفزات  اإلذاعات  لتنظيم محتويات ما تقدمه   قانون  يوجد  ال 
املؤّسسات اإلذاعّية والتلفزيّة مطالبون باالمتثال للقوانني والتراتيب  التي تنطبق على جميع وسائل 

اإلعالم، مبا في ذلك القانون اجلزائي وقانون الّصحافة اجلديد )املرسوم عدد 115 لسنة 2011(. 

الّسمعّي  لالتّصال  املستقّلة  العليا  الهيئة  تأسيس  2011، فينص على  116 لسنة  املرسوم عدد  أما 
والبصرّي، وهي جهاز مستقّل لتعديل  القطاع الّسمعّي والبصرّي، ولكنّها لم تر النور  بعد بسبب عدم 
الّسمعّي  العليا املستقّلة لالتّصال  بالهيئة  القانوُن اخلاّص  أّي قرار لتعيني أعضائها. ويتضّمن  صدور 
العليا  الهيئة  مسؤولّية  ذلك  في  مبا  االنتخابّية،  باحلمالت  املتعّلقة  التراتيب   عن  فصال  والبصرّي 
املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي في إعداد قواعد قابلة للّتطبيق بشأن بثِّ وسائل اإلعالم خالل 
فترة احلملة االنتخابّية. وفي انتظار إحداث هذه الهيئة ال توجد أيُّة آلّية في املرسوم عدد 116 لسنة 

2011 لضبط قواعد احلملة االنتخابّية.

 23 في  التأسيسّي  الوطنّي  اجمللس  بانتخابات  اخلاّصة  اإلعالمّية  للتغطية  التنظيميُّ  اإلطار  حتديد  مت 
 44 الفصل  وينّص   .191 لالنتخابات  املستقّلة  العليا  الهيئة  بإنشاء  املتعّلق  املرسوم  2011 في  أكتوبر 
منه على أّن احلملة االنتخابّية جتري حصريّا على وسائل اإلعالم الوطنّية. وينّص الفصالن   45 و46 على 
أّن الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات لها السلطُة لضبط  القواعد الجتناب الّتمييز بني املترّشحني 

ولتحديد شروط بّث البالغات االنتخابّية جلميع املترّشحني.

وفي سياق إعداد انتخابات اجمللس الوطنّي التأسيسي نشرْت الهيئُة العليا املستقّلة لالنتخابات سلسة 
اإلعالم خالل مّدة احلملة  بها وسائل  تلتزم  واحلياد  والتوازن  اإلنصاف  القائمة على مبادئ  القوانني  من 
االنتخابّية 192 . وعمال بهذه التراتيب تكلَُّف وسائُل اإلعالم العمومّية في اإلذاعة والتلفزة بتسجيل وبّث 
بالغات احلملة االنتخابّية جلميع املترّشحني. ووسائل اإلعالم اخلاّصة أيضا لها احلقّ في بّث هذه البالغات، 
شرط أن تقوم بذلك لفائدة جميع املترّشحني وأن تعتمد نفس الترتيب ونفس مّدة البّث الّلذيْن متّ العمُل 
بهما في البّث العمومّي. وال يكون خالُف هذا إال بناًء على اتّفاق مختلف مع الهيئُة العليا املستقّلة 
لالنتخابات. وتقتضي التراتيُب أيضا أن تضمن وسائُل اإلعالم العمومّيُة واخلاّصة تغطيًة عادلة ومتوازنة 

ومحايدة للمترّشحني أثناَء احلملة االنتخابّية، وأن حتتفظ بتسجيالت إنتاجهم منذ 
 ......................................

191    مرسوم عدد 35- لسنة 2011 املؤرّخ في  10 ماي 2011، املتعلق بانتخاب اجمللس الوطني التأسيسي.  
192     الـقرار املؤرّخ في 3 سبتمبر 2011 املتعلق بضبط القواعد التي يتعني على وسائل اإلعالم السمعية والبصرية التقيد بها خالل

          احلملة االنتخابية ، القرار املؤرخ في 3 سبتمبر 2011 املتعّلق بضبط قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية، والقرار املؤرخ في
          3 سبتمبر 2011 املتعّلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث احلصص اإلذاعية والتلفزية املتعلقة باحلملة االنتخابية .
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األسابيع السّتة السابقة لالنتخابات، وأن تُقّدم تقريرا أسبوعّيا إلى الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات 
يتضّمن مشاركَة املترّشحني في حصص احلوارات السياسية وفي غيرها من احلصص. 

أكثر  أخرى  أيّة عقوبات  أو  مالّية  لالنتخابات بسلطة فرض خطّية  املستقّلة  العليا  الهيئُة  تتمّتع  ال 
ردْعا في حالة عدم احترام القواعد من طرف وسائل اإلعالم، ولكنّها تستطيع أن تفرض على مؤّسسة 
، أو أن تأمرها بتعليق بث البرنامج اخملالف ملّدة محدودة، أو أن تسحب  إعالمّية ما أن تنشر تصحيحا 
من املؤسسة حقّ تغطية االنتخابات. كما  تستطيع الهيئُة العليا املستقّلة لالنتخابات أيضا إحالة 
القانون االنتخابّي. وفي حالة رفض املؤّسسة  لة لذلك في حالة خرق  املؤهَّ املؤسسة أمام السلطات 
العليا  الهيئة  دور  أن  دينار.غير  آالف  خمسة  إلى  تصل  مالّية  بخطّية  للعقاب  ُعرْضة  تكون  االمتثال 
املستقّلة لالنتخابات في التغطية اإلعالمّية، قد كان في واقع املمارسة الفعلّية، أقرب إلى دور الرّدع 
خالل  من  أو  مشكل  وجود  حالة  في  البّث  أصحاب  مع  املباشر  التفاوض  خالل  من  خصوصا  املعنوّي 

نصحهم بإتباع اإلجراء الصحيح.
 

اإلعالمّية  التغطية  وبتراتيب  لالنتخابات  املستقّلة  العليا  بالهيئة  املتعّلقة  القوانني  أّن  هو  واملالحظ 
قّدمتْها هذه  التي  التقارير  انطالقا من  ولكن  الدولّية،  املعايير  ،متطابقة مع  االنتخابّية  احلملة  خالل 
عند  التوازن  في  هاّمة  إخالالت  وجودُ  يظهر  االنتخابات  خالل  اإلعالم  وسائل  برصد  واملتعّلقة  الهيئُة 
التغطية الفعلّية التي أجنزتها بعض وسائل اإلعالم. كما يظهر التقرير أّن القواعد التي متنع بّث بالغات 

احلملة االنتخابّية بواسطة وسائل إعالم دولّية لم يتّم احتراُمها.

ر 10.3 مؤشِّ
تطبيق قانون متعّلق باالتصال السمعّي والبصرّي

أسلْفنا أعاله في القسم 9.3 أنّه ال وجود لقانون عاّم لتعديل بّث احملتوى الّسمعّي والبصرّي، كما أنّه ال 
وجود آللّية تعديل ذاتّي تنطبق على جميع وسائل اإلعالم السمعّي والبصرّي. وينّص املرسوم عدد 116 
2011 على أّن تتولى الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال السمعّي والبصرّي، حال إنشائها، وضع  لسنة 
قواعد  تخّص بّث املضامني، ولكّن حقل تطبيق هذه القواعد غير محدَّد بصفة دقيقة، إذا استثنْينا 

القواعد اخلاّصة بتغطية االنتخابات.

العقوبات  لٌة لوضع مجموعة كبيرة من  والبصرّي مؤهَّ العليا املستقّلة لالتّصال السمعّي   فالهيئة 
ميكنها تطبيُقها دون الرجوع إلى احملاكم القضائية. ومن جهة أخرى تفتقر هذه الهيئة إلى إطار قضائّي 
ِّجة  واضح ملعاجلة الشكاوى املقدَّمة من اجلمهور، وهو إطار ميكن أن يكون مفيدا لضمان مقاربة متدر

للتعديل من شأنها أن تدعم الردع األخالقّي والنهوض بثقافة عمادها السلوك الصحفّي السوّي.

الصنف الثالث : وسائل اإلعالم بصفتها أرضّية لحوار  ديمقراطّي
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ج -  نسبة ثقة اجلمهور في وسائل اإلعالم واالتصال

ر 11.3  مؤشِّ
اجلمهور يُبدي نسبة ثقة مرتفعة إزاء وسائل اإلعالم واالتصال

 بّينْت عملّياُت سبر اآلراء أّن اجلمهور يتشارك إلى حّد كبير في آراء متقاربة إزاء وسائل اإلعالم واالتصال. 
ولم تكن عملّياُت سبر اآلراء هذه متعّلقًة برؤية جودة املنتوجات اإلعالمّية لدى اجلمهور، ولكن كانت 

أكثر املسائل املطروحة هي مسألة رضا اجلمهور عن وسائل اإلعالم بصفة عاّمة.

أجنز مكتُب دراسات   »سيقما كونسايSigma Conseil 193« سبرا لآلراء نشره في مارس 2012 ، وقد 
راضون جّدا عن مردود وسائل اإلعالم، مقابَل46.8 %  أو  راضون  التونسّيني  أّن4،47 % من  إلى  أشار فيه 
 »3C ETUDESعّبروا عن عدم رضاهم. وقد جاء في سبر آراء أجنزتْه مؤّسسة »اجملّمع العاملي للدراسات
في ما بني 23 و28 ماي 2012 أّن وسائل اإلعالم حتظى برضا 63 % من التونسيني مقابَل %33 ممّن عّبروا عن 
 Pewعدم رضاهم، ومنهم 14 % غير راضني متاما 194 . وفي سبر آراء آخر أجنزتْه مؤّسسُة »بييو ريزورتش
Research«  بني 19 مارس و20 أفريل 2012 أن %63 من التونسّيني أعلنوا أّن لوسائل اإلعالم تأثيرا جّيدا 

جدا في تنمية تونس، مقابل 36 % أعلنوا أّن تأثير وسائل اإلعالم سّيء أو سّيء جّدا 195.
وقد أدى ثراُء املادّة اإلخباريّة التونسّية، الراجع إلى احلركّية التي تشهدها الساحُة السياسّية في مرحلة 
االنتقال الدميقراطّي وتعّدد املطلبّية االجتماعّية على كامل البالد التونسّية، إلى توازن أكبر بني األخبار 

احملّلّية والوطنية.

ولئن كانت املادّةُ اإلخباريّة احملّلّية أكثر تواترا في الريبورتاجات )التقارير امليدانّية( وفي البرامج الوثائقّية 
الثامنة  أنباء  هاّما. فشريط  يبقى  الوطنّية  األخبار  ،فان نصيب  واإللكترونّية  املكتوبة  الصحافة  وفي 
لألخبار  يوليه  الذي  االهتمام  بنفس  اجلهويّة  باألخبار  يعتني  الوطنّية  بالتلفزة   )20 )الساعة  مساء 
الوطنّية. ومن بني  األمثلة نذكر أيضا أّن صحيفة »الّشروق« تخّصص ملَحقا يومّيا لألخبار اجلهويّة. 
ان   2012 مخّصَصًة لإلعالم اجلهوّي. كما  2 جانفي  التلفزيّة »الوطنّية2«  فقد صارت منذ  القناة  أما 
إعالما مهتّما  إي  »القرب«  بإعالم  يعرف   ما  أيضا  توفِّر  اجلهوية  العمومّية  واإلذاعات  اخلاّصة  اإلذاعات 

باجلهات واألحياء 196. 

النظام  عن  دافعوا  الذين  التونسية،  التلفزة  إلى  املنتمني  منهم  خصوصا  الصحفّيني،  بعُض  ويُعتبر 
السابق أثناء أحداث الثورة، فاسدين. وقد طالب متظاهرون أمام مقر التلفزة التونسية، طوال ما يزيد 

 ......................................

193   انظر )3C Etudes2012(  : محرار احلياة السياسّية بتونس، املوجة السادسة جوان 2012.
194   مؤسسة خيرية تهتّم باملعلومات وبالصحفيني.

195   انظر  Pew Research Centre ، أغلب املسلمني يطالبون بالدميقراطية وباحلرية الشخصية  وباإلسالم في احلياة  السياسية
         مشروع دراسة إجمالية ، نشر في 10 جويلية 2012 )باالجنليزيّة(.

196   انظر Retro vision : سميرة دامي، وانظر أيضا: مجلة البريس  عدد 1227 أفريل 2011 
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على خمسني يوما ، بـ »تطهير« اإلعالم العمومّي وإقصاء الّصحفّيني »الفاسدين« نهائّيا،
 أولئك الذين تعاونوا مع النّظام الّسابق. وفي 28 أفريل2012 تخّلْت ثالُث صحفّيات 197 عن تقدمي أخبار 
الساعة الثامنة ليال في التلفزة بعد أن تعرّْضن لضغوط وتهديدات إثر اتّهامهّن بالّتعاون مع النّظام 
الّسابق. وقرّرْت إدارة التلفزة التونسّية جتديَد مظهر شريط  »أخبار الثامنة ليال« جتديدا كامال. فعمدْت 
إلى تنظيم اختبار الختيار مقدِّمي أخبار ُجُدد. ويهدف هذا اإلجراُء إلى إعطاء املؤّسسة نَفسا جديدا 

وإلى تهدئة املعترضني.

إزاء أنشطة احلكومة  العمومّية ليسْت محايِدة  التلفزة  أّن  الرسمّية ومساندوها  الّسلطاُت  وتعتقد 
وأنها ال تُبِرز منَجزاتها. بينما يتهمها مواطنون آخرون بأنها ال تعكس مطالبهم والشكاويهم. فلئن 
كان مما ال شك فيه أّن وسائل اإلعالم العمومّية، وخصوصا الوسائل الّسمعّية والبصريّة، قد شهدْت 
بعض الّتطّور بفضل رياح احلرّيّة التي هّبْت بعد الثورة، فان  رؤية اجلمهور لإلعالم ليست متناغمة كما 

بّينْت ذلك عملّياُت سبر اآلراء. 
   

وتكون مشاركُة املواطنني في وسائل اإلعالم بحسب طبيعة هذه الوسائل اإلعالمية . وتعّد احلصص 
التلفزيّة التي تُعطي الكلمة للمواطنني بصفة خاصة، قليلة. واليوم يحتّل السياسّيون واخلبراءالفضاء 
أكبر.  بيسر  املواطن  إليها  يصل  أن  ميكن  التي  اإلعالم  وسائل  مقّدمة  في  اإلذاعاُت  وتُعَتبر  اإلعالمي 
فاملواطنون يعبرون عن شواغلهم  من خالل محّطات اإلذاعة التي تفتح برامجها خالل فترات طويلة 
االتّصال  وسائل  احلّية. فجميُع  الشهادات  ومن  النقد  من  لتقدمي ضروب  أو  الهاتف  حلوارات عن طريق 
شبكات  االلكترونية،  الرسائل  )الهاتف،  املواطنني  آراء  تلّقي  لتسهيل  اإلذاعات  في  مستغلٌَّة  املتاحة 
الّتواصل االجتماعّي(، وهذا خالفا للّصحف التي تتجاهل بريد القرّاء وذلك على األرجح بسبب وفرة األخبار.

ر 12.3 مؤشِّ
منّظماُت وسائل اإلعالم حّساسٌة إزاء الطريقة التي ينظر بها اجلمهورُ إلى عملهم

اسُتعِملْت وسائُل اإلعالم التونسّية طوال عقود لتحسني صورة النظام السابق، وكان نفاذ املواطنني 
إلى وسائل اإلعالم مشروط بتجنّب املواضيع احملرّمة وعدم جتاوز اخلطوط احلمراء. فكانْت فضاءاُت الّتعبير 
دون الرئيس والنّظام الّسياسّي.أما اليوم فان  وسائُل اإلعالم مدعوَّةٌ  العمومّية مفتوحة فقط للذين مُيجِّ
- لتحقيق التحّول املرجو - إلى تقدمي املعلومة في إطار مستقّل ومحايد لتثبت حرفّيتها حّتى يعكس 

العمُل الّصحفيُّ واقَع البالد وتطّلعات التونسّيني.

لقد أدرك املهنيون في القطاع الّسمعّي والبصرّي ضرورة إيجاد مسار إلدارة التغيير حّتى يستجيب على 
النحو املناسب ملا يتطلبه جمهور يَِقظ يتمثّل في إعادة هيكلة املؤّسسات وتكوين العاملني في هذا 
آلّيَة مراقبة داخلّية تضمن الشفافّية واحلوار مع اجلمهور  التغيير لم يتضّمن  أّن مسار  القطاع. غير 
ومصلحة   اجلمهور  بني  ربط  حلقة  يكون  »وسيط«  وظيفة  هي  جديدة  وظيفة  بإحداث  –مثال-  وذلك 

التحرير آو بإيجاد مصلحة ملعاجلة الشكاوى التي يتقدم بها  اجلمهورُ.
 ......................................

  197 نعيمة عبد اهلل وإنصاف بن موسى وخديجة صّوة.

الصنف الثالث : وسائل اإلعالم بصفتها أرضّية لحوار  ديمقراطّي



88

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

ح -  سالمة الصحفّيني

ر 13.3  املؤشِّ
الصحفّيون والعاملون معهم واملؤسسات اإلعالمية يستطيعون ممارسة مهنتهم في أمان

للضرب  يتعرّضون  والنشطاء  املعَلنون  واملناضلون  املستقّلون  الصحفّيون  كان   2011 جانفي   14 قبل 
والتعنيف في الشوراع واألماكن العاّمة، وكان املعتدي معروفا متاما: إنّه البوليس السياسّي.

      
الشارع.  في  لالعتداء  ما  يوما  معرَّضا  صحفّي  أيُّ  صار  فقد  علي  بن  نظام  سقوط  وبعد  اليوم،  أّما   
أنصار  أن تصدر عن  أيضا  لكنّها ميكن  االعتداءات.  األمن مصدر هذه  قّوات  تكون بعض من  أن  وميكن 
أحزاب سياسّية أو عن مجموعات متطرفة، بل وحّتى عن مواطنني عادينّي. وقد أحصْت النقابُة الوطنّية 
للصحفّيني التونسّيني، في تقريرها السنوّي الذي نشرتْه يوم 3 ماي 2012 مبناسبة اليوم العاملّي حلرّيّة 
الصحافة 198،أكثرَ من ثالثني اعتداء جسديّا أو اعتداء بالعنف متّ ارتكابها ضّد صحفّيني، في ما بني 3 
ماي 2011 و3 ماي 2012. وفي هذا التقرير نقرأ ما يلي: »االعتداءاُت ضّد الصحفّيني وهياكلهم  املهنّية  

وعلى بعض مؤّسسات اإلعالم بلغْت معّدل اعتداء كّل أسبوع.« 

الدينّي،  التطرّف  تصاعَد  يواجهوا  أن  الّصحفّيني  على  صار   2011 سنة  من  الثاني  السداسّي  ومنذ 
فاحلركات األكثر غلّوا ال تتردّد في مهاجمة وسائل اإلعالم والصحفيني عندما يطرقون املواضيع الّدينّية 

بطريقة نقديّة.

وما يدعو إلى قلق أشّد هو أّن عددا كبيرا من الصحفّيني التونسّيني قد كانوا ضحايا اعتداءات جسديّة 
منذ تعيني احلكومة اجلديدة املنبثقة عن انتخابات دميقراطّية. وقد أصرّْت منّظمُة »مراسلون بال حدود 199«  
على ردّ الفعل يوم 14 جانفي2012 مبناسبة ذكرى الثورة ، وذلك برسالة مفتوحة موجَّهة إلى السلطات 
التونسّية إلبالغ املسؤولني  قلقهم بخصوص حرّيّة التعبير في تونس، وهذا ما فعلتْه أيضا »مجموعة 

تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبير«  
الوطنية  النقابُة  وقّدمْت  الصحفّيني.  من  عدد  على  األمن  قّوات  اعتدت    2011 جويلية   15 وفي 
الحظْت  وقد  الصحفيني.  بحقوق  اإلخالل  بتهمة  الّداخلّية  وزير  ضّد  شكوى  التونسيني  للصحفيني 
منّظمُة »مراسلون بال حدود 200« ما يلي : »لئن لم يحمل بعض  الصحفّيني عالماٌت متّيزهم، فالبعض 
اآلخر منهم ميكُن متييزه على نحو واضح، وذلك بفضل آالت التصوير و الكاميرات، أالّ أنّهم لم يسلموا 
املناسبة،عن أسفها  ،في بالغ لها نشرتْه بهذه  املنّظمُة  ، كما عّبرت هذه  من اعتداءات قّوات األمن« 

ملا جاء في تصريحات الوزير األول الباجي قايد السبسي خالل خطاب ألقاه يوم 18 جويلية ملّا اعتبر

...................................
198    النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني )2012( التقرير السنوي عن حرية الصحافة في تونس

199    انظر »مراسلون بال حدود« )12RSFجانفي 2012( : رسالة مفتوحة من »مراسلون بال حدود« إلى السلطات التونسية. 
200    انظر )11IFEX-TMGجانفي 2012(، تعّبر »مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة الدولية لتبادل املعلومات

          حول حرية التعبير عن قلقها إزاء الهجومات على الصحفّيني و اجلامعّيني«.
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التي  العنف  أحداث  في  مسؤولّية  يحّملهم  أن  شأنه  من  ما  وهو  الفوضى  مثيري  من  الصحفيني 
تشهدها البالد التونسّية. 

300 شخص كانوا  9 و11 أكتوبر 2011  لهجوم شنّه حواليْ  وتعرضت قناة »نسمة« التلفزية، يوميْ 
إلى مدير  بالقتل  يتظاهرون ضّد بّث شريط »برسيبوليس«، فوقعْت أعماُل تخريب. ووّجهوا تهديدات 
وصفته  ما  أدانْت  قد  أغلبها  فإّن  بالهجوم  سياسّية  أحزاٌب  ندَّدْت  ولئن  فيها.  العاملني  وإلى  القناة 

باالستفزاز في الفترة السابقة لالنتخابات.

و في 9 أفريل 2012  وخالل مظاهرة نُّظمْت في شارع احلبيب بورقيبة مبناسبة االحتفال بذكرى الشهداء، 
متّ االعتداء على صحفّيني وشخصّيات وطنّية ومدافعني عن حقوق اإلنسان. واتهم  بعُض املتظاهرين 
»مليشيات« حركة »النهضة« وقّوات األمن أيضا 201 ، وقد أنكر راشد الغنوشي رئيس احلركة كلَّ عالقة 

بني »النهضة« واملليشيات »املزعومة« التي اعتدى أفرادُها على املتظاهرين والصحفّيني 202.
 

وفي 23 و24 أفريل 2012 ،جرت أعماُل عنف أمام مبنى التلفزة التونسّية بني صحفّيي هذه املؤّسسة 
2 مارس  القناة منذ  ومجموعة من املتظاهرين املوالني  حلركة »النهضة« كانوا معتصمني قّداَم مقرّ 
عامر  تصريحات  عِقَب  حّدةً  الصدام  ازداد  وقد  العمومّية.  اإلعالم  وسائل  بتطهير  للمطالبة   2012
العريّض، عضو املكتب السّياسّي حلركة النهضة وعضو اجمللس الوطنّي التأسيسّي وتصريحات راشد 
الغنوشي رئيس احلزب، وهي تصريحات متعّلقة بإمكانّية »خصخصة وسائل اإلعالم العمومّية« 203، 

وقد نقلْت األخبار أّن املعتصمني قد كتبوا على الفتة عّلقوها في مدخل املؤّسسة »قناة 7 للبيع« 204.

وفي بالغ بتاريخ 25 أفريل 2012، أدانْت حركُة »النهضة« »العنف احلاصل يوميْ االثننْي والثالثاء أمام مقرّ 
الدولة دون سواها  الّسلمّي وحقّ  »التظاهر  أخرى حقّ  مرّةً  التلفزة الوطنّية مهما كان مأتاه« مؤكّدةً 
في ردع كّل جتاوز«. فالتلفزة الوطنّية ،حسب تصريح حركة »النهضة«، هي »مرَْفقٌ عمومّي ذو أهّمّية 
حياد،  دون  اإلخباريّة  املعلومة  معاجلة  األطراف  بعض  مواصلة  بسبب  بأزمة  املؤّسسة  »ومترّ  خاّصة«، 

وتوجيه النشرة اإلخباريّة الرئيسيّة« 205.

2011 وجزء  23 أكتوبر  جميع هذه األحداث تُبرز احلذر القائم بني احلكومة التي انبثقت عن  انتخابات 
كبير من وسائل اإلعالم املوجودة، التي اتخذت موقفا نقديا من احلركات اإلسالمّية. وتدّل قضّيُة التلفزة 
الوطنّية وتصريحاُت قياديي احلركة اإلسالمّية فيما يتعّلق بخصخصة وسائل اإلعالم 206  على التوتّر 
املتزايد بني احلزب املسيطر والصحفّيني التونسّيني املتََّهمني باحلّط آلّيا من قيمة العمل احلكومّي، بل 

حّتى بالتآمر من أجل قلب السلطة التنفيذيّة.
...................................

201  »مراسلون بال حدود«، 19 جويلية 2011: صحفيون تعرضوا لالعتداء أثناء مظاهرات في تونس.
202   انظر 9WebmanagerCentre.net أفريل 2012 ، عيد الشهداء في تونس: وقائع املواجهات بني املتظاهرين وقّوات األمن. 

203  انظر 10Tunisie Numériqueأفريل 2012، راشد الغنوشي: النهضة ليست لها مليشيا ولن تقّدم قضية ضّد حمة الهمامي.
204   مراسلون بال حدود،26 أفريل 2012، أعمال عنف أمام مقرّ التلفزة الوطنّية بعد إعالن إمكان خصخصة وسائل اإلعالم العمومّية.

205    انظر  La Presseأفريل 2012، اعتصام أمام مقرّ التلفزة الوطنية، االستفزازات تزداد حّدة.
206   وكالة تونس إفريقيا لألنباء : حركة النهضة »تدين العنف أمام مقرّ التلفزة الوطنّية مهما كان مرتكبه«
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لسبب  اإلعالم  وسائل  مع  بحذر  احلكومة،  في  الرئيسّي  احلزب  وهي  »النهضة«،  تتعامل  ومن جهتها 
مزدوج: ألّن العاملني فيها تعاملوا مع نظام بن علي، وأيضا ألنّها تعتبرهم أقرب إلى أوساط اليسار.

 ففي عهد النظام السابق كان الصحفّيون املستقّلون، في األغلب، ضحايا االعتداء بالعنف، وقد سجن 
البعُض منهم بصفة غير شرعّية أو حوِكموا بُِتهم حقٍّ عاّم ال عالقة لها بأنشطتهم الصحفّية. وتوجد 
واالتّصال207.   اإلعالم  الوطنّية إلصالح  الهيئُة  نشرتْه  الذي  العاّم  التقرير  في  وأولئك  في هؤالء  قائمة 
النظام  تواترا ممّا كانت عليه في عهد  2011 صارْت االعتداءاُت ضّد الصحفّيني أكثر  14 جانفي  ومنذ 
في  أعاله  جاء  ما  )انظر  »التونسّية«  ملدير صحيفة  واحدة  حالة سجن  إالّ  ل  تسجَّ لم  ولكن  السابق، 

القسم 10.1( الذي بقي محبوسا ثمانية أيّام قبَل أن يُحكم عليه بخطّية قدْرُها ألف دينار.
      

وقد أكّدت النقابُة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني أّن »رفض احلكومة تطبيق املرسوم عدد 115 لسنة 
2011 والفصل 14 208منه  املتعّلق بحماية الصحفّي، قد شّجع بعض اجلهات واملليشيات القريبة من 
األحزاب وخصوصا »النهضة« على أن تعتبر أنّه ميكنها  أن تتصرّف دون أّي عقاب، وهذا ما يفتح الباب 
)...(أهان  :«يعاقب كّل من  يلي  ما  14 على  الفصل  ينّص  و  وإهانتهم«.  الصحفّيني  االعتداء على  أمام 
صحفّيا أو تعّدى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على 
شبه موّظف عمومّي املقرّرة بالفصل 123 من اجمللة اجلزائّية«. غير أنّه جتدر املالحظة أّن الفصل 14 ال 
يتآلف مع التحديدات املنصوص عليها في القانون الدولّي املتعّلق بحرّيّة التعبير الذي ال يتضّمن حماية 

خاّصة بالصحفّيني ،أمام ما قد يتعرضون له من شتم أو  من مالحظات نقديّة.
وطالبْت النقابُة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني مرارا بفتح حتقيقات رسمّية بل ورفعْت حّتى شكوى 
ضد السلطات وخصوصا ضّد وزير الداخلّية. ولم يتّم حّتى اآلن أيُّ حتقيق جّدّي، ولم يُبّت  في أيّة قضّية. 
وجلُّ مرتكبي االعتداءات على الصحفّيني لم يتّم حتديُد هويّتهم، وحّتى الذين قُبض عليهم أطلقْت 

العدالُة سراحهم فورا. 

الّصحفية  املؤّسسات  على  املكتوبة،  بالصحافة  اخلاّصة  املشتركة  واالتفاقّية  الّشغل  قانون  ويفرض 
ضمان شروط الّسالمة للصحفيني وغيرهم ممّن يعملون بها. وال ينحصر تهديُد سالمة الّصحفّيني في 

االعتداءات اجلسديّة واللفظّية، وإمّنا يشمل أيضا دميومة العمل، واألجور، وظروف العمل.

وإذا استثنينا وسائَل اإلعالم العمومّية الكبرى )مثل »وكالة تونس إفريقيا لألنباء«، و«اإلذاعة التونسية« 
و«التلفزة التونسّية«( فإّن جّل مؤّسسات الصحفية في القطاع اخلاّص ال حتترم املقتضيات القانونّية 
الصحفّيني  من  هاّما  قسما  اليوم   ونرى  االجتماعّية.  وبتغطيتهم  الصحفّيني  بسالمة  املتعّلقة 
التونسّيني في وضعّية متردِّية جّدا وخصوصا من بني الشباب الذين لم يعد البعُض منهم يعتبر أّن

...................................
207   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال »الدول الدميقراطّية ال تفرّط في إعالمها السمعي والبصري لرأس املال اخلاص« 

208   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال، التقرير العام سبق ذكره.
209   النقابُة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني )2012(، سبق ذكره.
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حرية التعبير هي أولويّتهم. أضف إلى ذلك أن العاملني الوقتيني واملتعاقدين في وسائل اإلعالم هذه هم 
في األغلب أكثر عددا من العاملني القارّين وأجورهم ضعيفة جّدا وهم محرومون أحيانا من التغطية 

االجتماعّية.

مؤّشر 14.3 
وسائل اإلعالم ال يُعرقل أنشَطَتها مناُخ انعدام األمن

 
قّوة  يزداد  املناخ  وهذا  الظهور.  إلى  يعود  اخلوف  من  مناٌخ  ،بدأ  الصحفّيني  ضّد  االعتداءات  تعّدد  أمام 
ملستعمليْ  وقع  وما  »نسمة«  قضّية  في  حصل  ما  وخصوصا  احملاكم،   على  عرضت  قضايا  بفعل 
شبكة اإلنترنت جابر املاجري وغازي الباجي اللذيْن ُحِكم على كّل منهما بـ 7 سنوات و6 أشهر سجنا 
إلشاعتهما نّصا اعُتِبر مسيئا للدين وهو ما متّت اإلشارة إليه  أعاله في القسم 12.1. وبذلك نرى عودة  
امليدانّيني  الصحفّيني  عند  أخّص  وبصفة  والبصرّي  السمعّي  القطاع  في  وخصوصا  الذّاتّية  للرقابة 

واملراسلني الصحفّيني العاملني في املناطق الداخلّية.

الصنف الثالث : وسائل اإلعالم بصفتها أرضّية لحوار  ديمقراطّي
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توصيات 
على  اإلعالم  وسائل  تشجيع  ينبغي   •
والسّياسّي  والثقافّي  العرقّي  الّتنّوَع  تعِكس  أن 
وعلى أن تضمن نفاذ جميع الناس مبا فيهم األكثر 

تهميشا إلى وسائل اإلعالم.

ينبغي اتّخاذ إجراءات للنهوض بتمثيل   •
جميع  في  الرّجال  لتمثيل  مساِويا  متثيال  النساء 
اإلدارة  ذلك  في  مبا  األعالم  وسائل  مستويات 

ومجالس اإلدارة.

وسائل  وأهداف  مهّمة  حتديد  ينبغي   •
عمومّيا  مرَْفـقا  بصفتها  العمومّية  اإلعالم 

وضمانها، و يتّم ذلك بقانون.

القانونّي  اإلطار  مراجعة  ينبغي   •
الّسمعّي  القطاع  في  العمومّية  للمؤّسسات 
العاّم  الصالح  خلدمة  عملها  لضمان  والبصرّي 
أو  التحريرّي احلكومُة  تتدّخل في خّطها  أن  ودون 

املصالح السّياسّية أو االقتصاديّة.

اإلدارة  أن يعني أعضاُء مجالس  ينبغي   •
الّسمعّي  للقطاع  العمومّية  املؤّسسات  في 
إطار عملّية مفتوحة شّفافة كما  والبصرّي في 
اجملالُس  هذه  تُعنيَّ  وأن  القانوُن،  ذلك  على  ينّص 
لضمان تنّوع في املصالح وفي اآلراء وفي اخلبرات 
السياسّية  املصالح  عن  مستقّلة  تكون  وان 

واالقتصاديّة.

•  ينبغي أن يتّم انتقاء الرّؤساء املديرون 
القطاع  في  العمومّية  للمؤّسسات  العاّمون 
مستقّل  هيكل  طريق  عن  والبصرّي،  السمعّي 
مسار  إثر  واالستحقاق  الكفاءة  أساس  وعلى 

مفتوح وشّفاف وعادل.

اإلعالم  وسائل  تعتمد  أن  ينبغي   •
العمومّية مدونة سلوك حتدِّد مبادئ األخالقّيات 
واالحتراف  اجلودة  معايير  أساس  على  املهنّية 

والّتعّدديّة واحترام حقوق اإلنسان.

مجال  في  املهنيني  تشجيع  ينبغي   •
إيجاد  على  وااللكترونية،  املكتوبة  الصحافة 
للمعايير  تكون مطابِقًة  ذاتّي  تعديل   منظومة 

الّدولّية.

العليا  الهيئة  تكليف  ينبغي   •
والبصرّي  السمعّي  القطاع  لتعديل  املستقّلة 
 2011 التي ينّص عليها املرسوم عدد116 لسنة 
بخصوص  قانونية  مجلة   إعداد  مبسؤولّية   ،
وذلك  والبصرّي  السمعّي  اإلعالم  مضمون 

لضمان احترام اإلنصاف  واحلياد.

تفاعلية  آلّيات  تركيز  ينبغي   •
واجلمهور  اإلعالمية  املؤّسسات  بني  للوساطة 
تكون مهّمُتها تلّقي الشكاوى واالعتراضات من 

القرّاء واملستمعني والنّّظارة. 

ينبغي للّسلطات العمومّية أن تنّظم   •
دورات تكوينية وأن تضع إجراءات لضمان سالمة 
اإلعالمّية  املؤسسات  في  والعاملني  الّصحفّيني 
واالعتداء  والتحرّش  التهديد  أنواع  كّل  من 

اجلسدّي.

ينبغي ضمان تطبيق اإلجراءات الواردة   •
في االتفاقّية املشتركة لصالح الّصحفّيني وذلك 

حلماية مصاحلهم االجتماعّية واالقتصاديّة. .

        

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس



       
        

الصنف الرابع
التكوين المهنّي ومساندة مؤّسسات 

الّتكوين و للّنهوض بحّريّة التعبير
و التعّددية والّتنّوع
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املؤشرات الرئيسية

الصنف رقم 4 : الّتكوين املهنّي ومساندة مؤّسسات الّتكوين للنّهوض بحرّيّة 
التـّعبير والّتعّدديّة والّتنّوع

أ - الّتكوين املهنّي املتوفر في ميدان اإلعالم واالتصال
ى املهنّيون في وسائل اإلعالم تكوينا مالئما حلاجّياتهم    ر 1.4   ميكن أن يتلقَّ مؤشِّ

التجاريّون، أن يحصلوا على تدريب  املديرون  2.4   يستطيع مديرو وسائل اإلعالم، مبا في ذلك  ر  مؤشِّ
مالئم حلاجّياتهم

مؤّشر 3.4   الّتكوين يساعد مهنيي وسائل اإلعالم على فهم الّدميقراطّية والتنمية

ب - توفر دروس جامعّية في ميدان اإلعالم واالتصال
مؤّشر 4.4  تُقدِّم اجلامعاُت واملدارس العليا دروسا في املراحل األولى والثانية والثالثة في مادة الصحافة 

وفي جوانب أخرى من اإلعالم

ر 5.4   متكّن الّدروُس اجلامعّية الطلبة من كفاءات ومعارف مرتبطة بالتنمية الدميقراطّية مؤشِّ

مات املهنّية ت - حضور النقابات واملنظَّ
ر 6.4  مهنيو وسائل اإلعالم من حّقهم االنخراُط في نقابات مستقّلة وممارسُة هذا احلقّ  مؤشِّ

لٌة لتمثيل املهنة والّدفاع عنها ر 7.4  النّقاباُت واجلمعّيات املهنّية مؤهَّ مؤشِّ

ث - حضور منّظمات اجملتمع املدنّي
ر 8.4  تتولى منّظماُت اجملتمع املدنّي املتابعة اآللية لوسائل اإلعالم مؤشِّ

ر 9.4  منّظمات اجملتمع املدنّي هي املدافعة املباشرة عن مسائل حرّيّة التعبير مؤشِّ
اإلعالم  إلى  النفاذ  على  االجتماعّية  الشرائح  مختلَف  تساعد  املدنّي  اجملتمع  منّظمات   10.4 ر  مؤشِّ

وعلى إسماع صوتها
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أ - الّتكوين املهنّي املتوفر في ميدان اإلعالم واالتصال

ر 1.4  مؤشِّ
ى املهنّيون في وسائل اإلعالم تكوينا مالئما حلاجّياتهم   ميكن أن يتلقَّ

توجد في تونس مؤّسستان عمومّيتان لتكوين الّصحفّيني: األولى هي »معهد الصحافة وعلوم اإلخبار« 
وسيدرس  واالتّصالّيني«.  الّصحفّيني  لتدريب  اإلفريقّي  »املركز  هي  والثانية  منّوبة،  جلامعة  تابع  وهو 
الّصحفّيني  اإلفريقّي لتكوين  املركز  دوْرَ  التكوين املستمرّ وخصوصا  القسُم من بحثنا منظومَة  هذا 
4.4،و4.5،  القسمني  في  شأنه  في  النظر  فسيتم  اإلخبار«  وعلوم  الصحافة  »معهد  أما  واالتّصالّيني، 

الواردين أدناه.

 أُنِشئ »املركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني« سنة 1982 210،  وهو مؤّسسٌة عمومّية ذات 
صبغة إداريّة، حتت إشراف الوزير األول ، وتتمّتع باالستقاللّية املالّية والشخصّية املعنويّة. وسرعان ما 
سيطر النظام السابق على هذا املركز بَُعْيَد إنشائه، وكان ذلك تعبيرا عن امتداد للسياسة احلكومّية 

في مجال وسائل اإلعالم لتضمن انحصار أصناف التكوين في اجملال الّتقنّي اخلالص.

وينّص األمر عدد 632 لسنة 2002 املؤرّخ في غرّة  أفريل 2002 211 الذي يضبط مهّمَة »املركز اإلفريقّي 
لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني« وتنظيمه اإلدارّي واملالّي ويحّدد طرائق اشتغاله، على وجوب موافقة 
على   )3 )الفصل  له  املماثِلة  والّدولّية  الوطنّية  املؤّسسات  مع  اتّفاقّيات  عقد  قبل  اإلشراف  سلطة 
»العقودواالتفاقيات املتعلقة بالتكوين والدراسات والبحوث املتصلة بنشاط املركز » )الفصل 5(. وقد 
حرمته هذه الّتبعّية لسلطة اإلشراف من املرونة الالزمة للمساهمة في تطوير الكفاءات املهنّية للصحفّيني.       
على  أنشطته  يركّز  أن  واالتّصالّيني«  الّصحفّيني  لتدريب  اإلفريقّي  »املركزُ  حاول   2011 جانفي  ومنذ 
مواضيع جديدة وذلك بناء على طلب حرفاءه الذين أصبحوا يتعرّضون لكثير من الضغط الراجع إلى 

تسابق جديد للمؤسسات اإلعالمية الستقطاب اجلمهور، إذ اتّضح أّن ذلك  أهّم من طاعة احلكومة.
مة في سنتيْ 2011 و2012 . وقد استقبل  وأشرف مكّونون تونسييون وأجانب على دورات التدريب املنظَّ
  )2( وايرلنديان  5 فرنسّيون  23 مكوِّنا أجنبّيا منهم  الّصحفّيني واالتّصالّيني«  اإلفريقّي لتدريب  »املركزُ 

وأمريكّيان )2( وأملانّي وسويسرّي وكندّي وبولونّي، قدَّموا تدريبا باللغة الفرنسّية.
...................................

210  الفصل 33 من قانون املالّية عدد 84 لسنة 1982.
211   األمر عدد 632 لسنة 2002 املؤرّخ في غرّة أفريل 2002 واملتعّلق بضبط مهاّم املركز اإلفريقي لتكوين الّصحفّيني واالتّصالّيني
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 Fondation Friedrich Naumann استفاد هذا املركزُ منذ إنشائه من مساندة مؤّسسة »فريدريش نومين
». وقد نظم خالل السنة الدراسّية 2012-2011 اثنتني وعشرين دورة تدريبية بالتعاون مع هذه املنّظمة 
وْضَع  املركز  هذا  على  الّدولّيُة  املنّظماُت  اقترحْت   2011 ومنذ  أيضا.  ُجُددٍ  دولّيني  شركاء  ومع  األملانّية 
مخّطط ألنشطة مشترَكة في ميدان الّتكوين املستمرّ في إطار اتّفاقّيات تعاون 212، وقد قّدمْت عّدةُ 
منّظمات ومؤّسسات دورات تكوينية للصحفّيني متعّلقة مبواضيع جديدة. ومن بني هؤالء الشركاء جند 
»هيئة اإلذاعة البريطانّيةBBC«، و«فرانس -France 24 24«، و«إذاعة فرنسا الدولّيةRFI« و«إذاعة مونتي 
كارلوRadio Monte-Carlo« و«أكادميّية اإلذاعات األملانّية Deutsche Welle Akademie« و«إعالميون من 
أجل صحافة استقصائية عربية« )أريج(. وكان جناح دورات الّتدريب بصفة عاّمة مشروط بالتوّفق إلى 

اختيار مكوِّن جّيد، وحتديد احلاجّيات في مجال الكفاءة املطلوبة وضبط فترة العمل الالزمة لذلك.

التضييقات  بسبب  اآلخر  بعضها  على  مفضلة  التكوين  مواضيع  بعُض  كانْت  السابق  العهد  خالل 
املفروضة على هذا امليدان. وكانْت الدوراُت األكثر تواترا هي الدورات املتعّلقة باملهارات التقنّية، وخصوصا 
تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال، وميكن أن نذكر أيضا دورات تتعّلق على وجه اخلصوص بتصميم مواقع 
الفني  واإلخراج  الـ«واب«  مواقع  مضامني  في  والّتصرف   »newsletters االلكترونية  و«الرسائل  »واب« 
للصحف واليقظة  املعلوماتية )la veille informative(  واستغالل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال في 

مكاتب اإلعالم وغير ذلك.
 

في  محترفون  بها  يوصي  مواضيع  نحو  موجَّهًة  املقترَحة  التدريب   دورات  صارت   2011 جانفي  ومنذ 
احلوار  تسيير  في مجال  الدميقراطّي  االنتقال  فترة  االستجابة حلاجيات  قْصَد  اإلعالم  وسائل  مختلف 
والتغطية اإلعالمّية النتخابات اجمللس الوطنّي التأسيسّي، غير أّن »املركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني 
واالتّصالّيني« قد قّدم أيضا حلقات تدريب  محورُها االستعمال السليم لشبكة االنترنت ولصفحات 

الّتواصل االجتماعّي، وإدارة األرشيف الرّقمّي، و النفاذ إلى مصادر املعلومة.

 15 بـ  زَةٌ  مجهَّ منهما  واحدة  كّل  قاعتنْي،  واالتّصالّيني«  الّصحفّيني  لتدريب  اإلفريقّي  »املركزُ  وميلك 
ة الضروريّة لإلنتاج، وفيهما األجهزة اخلاّصة باستقبال برقّيات  حاسوبا. وهما موصولتان باألجهزة املتممِّ
»وكالة تونس إفريقيا لألنباء« ومربوطتان أيضا بشبكة انترنت ذات التدفق العالي. وفي هذا املركز أيضا 
َّد باألجهزة الرّقمّية، وقاعة حترير ميكن أن تّتسع لـ 20 صحفّيا.  ستوديو مشترك بني اإلذاعة والتلفزة مزو

وقد عّبر مسؤولون في عدد من املؤسسات اإلعالمية عن احلاجة امللّحة إلحداث مراكز جهويّة في إطار 
الالمركزيّة اإلداريّة تهتّم بالتدريب وبتنظيم دورات تكوينّية باجلهات يكون هدُفها دعم مبدأ القرْب من 
موقع العمل وتلبية احلاجيات التي عّبر عنها املهنيون في وسائل اإلعالم اجلهويّة.  إذ إنهم مجبرون على 
أيّام( للمشاركة في دورة تدريبية، وذلك   6 إلى   3 بالتغّيب مّدةً طويلة )من  الّسماح للصحفّيني  عدم 

بسبب العدد غير الكافي من الصحفيني العاملني، أو أيضا بسبب احلجم  الهائل من العمل املطلوب

...................................
 212   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال )2012(، التقرير العاّم، سبق ذكره.
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تدريبية ميدانّية في وسائل  دورات  تنظيم  أفضل حّل مناسب هو  أّن  يعتبرون  فإنهم  ولذلك   منهم. 
اإلعالم اجلهويّة مع أخذ خصوصيات احمليط  االقتصادّي واالجتماعّي بعني االعتبار. وقد أكّدْت إدارةُ املركز 

من جهتها أنّها تلّقْت مطالب لتنظيم دورات تدريب في اجلهات.

 ونّظمْت بعَض الهيئات الّدولّية عّدة دورات تدريب في تونس مببادرة منها وبالتعاون مباشرة مع وسائل 
اإلعالم املعنّية، مثل »هيئة اإلذاعة البريطانّية BBC« و«إذاعة فرنسا الدولّية RFI« و« اإلذاعة األملانّية 
اإلعالم  وسائل  غالبّية  أّن  باعتبار  العاصمة  في  التكوينية  الدورات  هذه  جّل  تنظيم  متّ  كما   .»DW
العمومّية واخلاّصة موجودة بها. إالّ أّن بعض الدورات التدريبّية األخرى متّ تنظيمها في اجلهات، خصوصا 
 2011 جويلية  شهر  خالل  وذلك  تطاوين(  قفصة،  صفاقس،  )الكاف،  اجلهويّة  العمومّية  اإلذاعات  في 
وكانْت من إعداد منّظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 213. وقد متّ تنظيُم دورتنْي 

ميدانّيتني أخرينْي بإشراف املعهد العربّي حلقوق اإلنسان بإذاعتي الكاف وقفصة. 
     

ودعت منّظمُة اليونسكو أربعة مكوِّنني منهم ثالثٌة فرنسّيني ومكّونة تونسّية للقيام بثمانية دورات 
تكوين نْصُفها باللغة الفرنسّية. وقد الحظ »بول بيوندي«  »Paul Biondi« أحُد املكّونني،  أّن »اللغة لم 
متثّل صعوبة حقيقّية ألّن املتدربني  يتقنون الفرنسّية بدرجة كافية ملتابعة الّتكوين وملناقشة املواضيع 
مع املكوِّن. وكانْت التماريُن التطبيقّية باللغة العربّية ولم مينع ذلك األمر- ال املكّونَون ال أفراد الفريق 

املشارك في التدريب- من املصادقة على التكوين احلاصل في نهاية الدورة 214« . 

وكانت األجهزةُ االلكترونية )مثل احلواسيب وأجهزة الكاميرا( تُستعَمل بيسر كبير باعتبارها تتضّمن 
برامج باللغة العربّية و/أو باللغة الفرنسّية  و/أو باللغة اإلجنليزيّة، وهي لغاٌت يستعملها املشاركون في 
دورات التكوين ويتقنونها بدرجات  متفاوتة بفضل املنظومة التربويّة القائمة على تعليم اللغات احلّية.
كما نّظمت »إذاعة فرنسا الدولّية« أيضا دورتي تدريب واحدةٌ في نهاية 2011 واألخرى في جانفي 2012 
وكانتا موجَّهتنْي إلى العاملني في مؤّسستنْي حديثتني لإلعالم السمعي والبصري في القطاع اخلاّص. 
وإذاعُة  الّدولّية«  فرنسا  »إذاعُة  استقبلْت  كما  والبرمجة.  والّتصرّف  اإلدارة  على  الدورات  هذه  وتركّز 
2011 بأقسام التحرير التابعة لهما في  »مونتي كارلو« عشرة صحفّيني متدربني  وذلك في ديسمبر 
باريس. وبعد ذلك بشهر أُتيحْت الفرصُة لعشرة صحفّيني آخرين لقضاء أسبوعنْي في قسم التحرير 

التابع إلذاعة »مونتي كارلو«.

وأتاحْت »هيئُة اإلذاعة البريطانّيةBBC« للصحفّيني التونسّيني فرصَة متابعة التكوين عن بُْعد خالل 
هذه  في  شارك  وقد  التحرير،  وتقنيات  املهنة  بأخالقّيات   متعّلقا  التدريب   وكان   ،2012 مارس  شهر 
الدورة حواليْ خمسة عشر صحفّيا ممّن يعملون في وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة العمومّية وفي 

الّصحافة املكتوبة.

...................................
ه إلى صحفّيي اإلذاعات اجلهويّة التونسّية )الكاف، صفاقس، تطاوين، 213   تقرير عن التكوين والتوصيات حرّرتْه فريدة العّياري: تكوين موجَّ

         قفصة( لتغطية انتخابات اجمللس الوطنّي الّتأسيسّي في  أكتوبر 2011 )من 7 إلى 22 جويلية 2011(. 
214   تقرير كتبه بول بيوندي Paul Biondi عن تكوين نظمته اليونسكو-إذاعة املنستير من 21 إلى 23 جوان 2011، ص2.
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 كما متّ تنظيُم عدد كبير من الدورات التدريبية  منذ جانفي 2011، غير أنّنا ال جند إحصائّيات لنسبة 

شة في هذه العملّيات. مشاركة النّساء أو اجملموعات املهمَّ

الصحفّية  بالتقنّيات  املتعّلقة  التدريب  دورات  تنّوع  فإن  التونسّية  باإلذاعة  املسؤولني  أحد  وحسب   
بأهمّية  الوعي  نشر  في  بُِذل  الذي  الكبير  -اجلهد  ذلك  وبغير  االنتخابات  وبتغطية  النّقاش  وبتسيير 
التدريب على أسس املعاييرالدولّية- لم يُشفع بتقييم لنتائج دورات التدريب املنَجزة، كما لم يتّم قياس 

تأثيرها على تطّور وسائل اإلعالم بطريقة آلّية وعلمّية 215. 

وعلى العكس من ذلك، فاّن تقارير التدريب التي أعّدتْها منّظماٌت دولّية مثل »هيئة اإلذاعة البريطانّية« 
واليونسكو فيها حتليل لتقييم دورات التكوين في مستوى كّل مشارك، هذا فضال عن تضّمنها تقييما 

شامال أجنزه املكوُِّن.

آليات  دعِم  ضرورةَ  بنّي  قد  عمومّية  مؤسسات  إلى  حكومّية  مؤسسات  من  اإلعالم  وسائل  حتويل  إن 
احلوكمة الرشيدة وطرق التصرّف في اجلودة. غير أنّنا نالحظ غياب هيكل في مستوى اإلذاعة املركزيّة 
فهي ال متلك الوسائل الضرورية لتوفير التدريب املناسب لرفع الرهانات ذات األولويّة وإلجناح عملّية حتّول 

املؤسسات اإلعالمّية احلكومّية إلى مؤسسات عمومّية.

ر 2.4  مؤشِّ
تدريب  أن يحصلوا على  التجاريّون،  املديرون   يستطيع مديرو وسائل اإلعالم، مبا في ذلك 

مالئم حلاجّياتهم

وخالل الّسداسّي األوّل من سنة 2012 نّظم »املركزُ اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني« ورشَة 
عمل ملديري وسائل اإلعالم التقليدية كان عنوانُها »من اإلعالم الواحد إلى اإلعالم املتعّدد« 216 باالشتراك 
مع »قناة فرنسا الدولّيةCanal France International«. تهدف هذه الورشُة إلى التوعية مبزايا املنتوجات 
اإلعالمّية  املؤسسات  تعرضه  ما  إثراء  قدرة على  لها من  ملا  املولتيميديا  تقنيات  توفرها  التي  اجلديدة 
وعلى إكسابها مزيدا من املرونة ومن قابلّية التفاعل مع اجلمهور. وقد نّظم هذا املركزُ أيضا دورة تدريب 
موجَّهة إلى الناشرين ومسّيري وسائل اإلعالم واالتصال اجلديدة كان عنوانُها »ما هو األمنوذج االقتصادّي 
لوسائل اإلعالم اجلديدة؟« وهي تهدف إلى إعطاء رؤية واضحة عن آلّيات إنشاِء القيمة املضافة على 

شبكة االنترنت وعلى تصّور مشاريع قابلة ألن تكون ُمربِحة على االنترنت أيضا.

...................................
215   مائدة مستديرة نّظمتْها اليونسكو باملركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني في 25 ماي 2012.

Voir http://capjc.nat.tn 216   انظر
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لباعثي وسائل  تدريبية   دورة  مارس  واالتّصالّيني في شهر  الّصحفّيني  لتدريب  اإلفريقّي  املركزُ  وبرمج 
اإلعالم واملتصرّفني فيها كان موضوعها »التصرّف في مشروع إعالمّي«، لكنّه اضطرّ إلى تأجيلها بسبب 
عدم تقدمي مطالب 217 بخصوص املشاركة فيها .وميكن تفسير تردّد  املهنيني في القطاع العمومّي إزاء 
احلضور في دورات تدريب مقترََحة بالتشريع اجلاري به العمل الذي يعطل احلصول على بعض املنح  في 

حالة املشاركة في بعض الدورات التدريبية 218.

مؤّشر 3.4 
الّتكوين يساعد مهنيي وسائل اإلعالم على فهم الّدميقراطّية والتنمية 

 قبل جانفي 2011 لم يكن »املركزُ اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني« يقدِّم سوى دورات تكوين 
عاّم ذي طابع تقنّي خالص دون معاجلة مواضيع مثل مسؤولّية وسائل اإلعالم أو الصحافة االستقصائية.
ولكن بعد 14 جانفي 2011 تعاون هذا املركز مع » إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(« 
لتكوين أربعة مكوِّنني في مجال االستقصاء وذلك قصد االستجابة لطلبات متزايدة. وينوي املركز أيضا 
إدخال جانب »أخالقّيات املهنة« بأكبر قدْر ممكن في كّل وحدة من وحدات الّتكوين خالل 2012 دون أن 

ص لهذا اجلانب وحدة مستقّلة بذاتها 219.  تُخصَّ

فمن الضرورّي اليوم التفكيرُ في الوسائل التي تؤدّي إلى جناح االنتقال نحو مجتمع دميقراطّي مع احلد 
من مخاطر االنحراف عن أخالقيات املهنة في وسائل اإلعالم. و من املهّم إذن التذكيرُ مببادئ األخالقّيات 

املهنّية التي هي مبادئ أساسّية في الصحافة.

...................................
217   زهير بن حمد، اإلذاعة التونسّية، مائدة مستديرة نّظمتْها اليونسكو باملركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني في 25 ماي 2012.   

/http://www.capjc.nat.tn 218 / 219   انظر
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ب - توفر دروس جامعّية في ميدان اإلعالم واالتصال

مؤّشر 4.4   
تُقدِّم اجلامعاُت واملدارس العليا دروسا في املراحل األولى والثانية والثالثة في مادة الصحافة 

وفي جوانب أخرى من اإلعالم 
         

قّدم »معهُد الصحافة وعلوم اإلخبار« منذ إنشائه  سنة 1967 220إلى سنة 1973 تكوينا يدوم سنتنْي 
في إطار مسار جامعي مزدوج لطلبة ينتسبون إلى ُشعب أخرى )قانون، اقتصاد، علم اجتماع، آداب(. وفي 
سنة 1973 صار هذا املعهد مؤّسسة عمومّية ذات صبغة إداريّة تتمّتع باالستقاللية املالّية والشخصّية 
املعنويّة 221.  وهو يضطلع منذ ذلك الوقت بتكوين  كامل للصحفّيني بداية من حصولهم على شهادة 
الباكالوريا حّتى حتصيلهم األستاذيّة في الصحافة وفي االتّصال 222.  وفي عهد بن علي كان هذا املعهد 
يقع »حتت سلطة إشراف ثالثّية األبعاد 223« : اإلشراف اإلداري لوزارة التعليم العالي، يُضاف إليه إشراف 

رئاسة اجلمهوريّة وإشراف احلزب احلاكم، وهو الّتجّمع الّدستوري الدميقراطّي.

منذ  الّصحافة  في  دروسا  يقدِّم  الذي  الوحيد  العمومّي  اجلهاز  هو  اإلخبار«  وعلوم  الصحافة  »معهُد 
1968 ومنه يتحّصل الطلبُة على شهادة أستاذيّة بعد أربع سنوات من الدراسة. يتيح  إنشائه سنة 
وكذلك  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  في  املاجستير  مرحلة  مواصلة  فرصة  للطلبة  املعهد  هذا 
. ومنذ السنة اجلامعّية 2005-2004 صار من املمكن  مرحلة املاجستير في الصحافة اإللكترونّية224 
مواصلة البحوث في املعهد حّتى احلصول على شهادة الدكتوراه. وقد نّوع املعهُد فروَع التخّصص في 
املرحلة الثالثة وأنشأ ماجستيرين مهنّينْي: في الصحافة السمعّية والبصريّة وفي الصحافة املكتوبة 

وااللكترونية . 

وبفضل النظام القدمي املتمثّل في الدراسة مّدة 4 سنوات قدَّم معهُد الصحافة وعلوم اإلخبار تكوينا  
معّمقا يتيح للّطلبة احلصول على شهادات مّتصلة ببعض التخّصصات وهم ميثّلون مشاريع صحفّيني 
متخّصصني مستقبال. غير انه مع النظام اجلديد »إمد« )إجازة، ماجستير، دكتوره( املطبَّق منذ السنة 
اجلامعّية 2009-2008 تبنّي املهنيون مواضع  نْقص في  التكوين على مستوى التخّصص. ولهذا فكّر 
أدوات صحفّية  املاجستير وفي إعطاءهم  للتخّصص في مستوى  للّطلبة  الفرصة  إتاحة  املعهد في 
متكّنهم من اكتساب مهارات  عملّية. وقد دّعم املعهد أيضا التكويَن في اإلعالمّية، وله أجهزة متطّورة 

إلى حّد كاف ولكّن جتديدها ليس دائما مضمونا.

...................................
220  قانون املالّية عدد 57 لسنة 1967 املؤرخ في 30 ديسمبر 1967.

221   الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال )2012(، التقرير العاّم، سبق ذكره.
222   املرجع السابق.

223   هـ. بركات )2012(، سبق ذكره.
224   حوار مع مدير معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
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وبحسب  أيضا.  تدريبية  دورات  منظومة  على  اإلخبار«  وعلوم  الصحافة  »معهد  في  التعليُم  ويقوم 
إدارة املعهد يجب مراجعة هذه املنظومة ألّن الطلبة ال يحصلون على التأطير الكافي خالل الدورات 
التدريبية. إذ يقوم الطالُب في السنة األولى بتدريب الهدف منه هو االنفتاح على احمليط ويدوم ثالثة 
أو أربعة أيّام صلب إحدى املؤّسسات اإلداريّة احملّلّية أو اجلهويّة أو في مؤّسسات اقتصاديّة أو في أجهزة 
ثقافّية واجتماعّية. أما في السنة الثانية فيتلقى تدريبا مّدتُه خمسة عشر يوما وذلك باعتماد نظام 
التناوب ويُخَتم بتقدمي تقرير. وفي السنة الثالثة يقوم بدورة تدريبية هدُفها إدماُج الطلبة مهنّيا سواء 
في مؤّسسات الصحافة املكتوبة أو السمعّية والبصريّة أو في وكاالت وإدارات االتصال. ويجب أن يُقّدم 
اخلواطر  تقدمي جملة من  أيضا  وعليهم  يومّيا،  بها  قاموا  التي  املهّمات  يتضّمن وصَف  تقريرا  الطلبُة 

واألفكار بشأن العمل املنَجز ووسائل اإلعالم التي استقبلتهم. 

تُقّدمه وهو  الذي  الّتكوين  أنّها ستحاول تغيير صورة  »معهد الصحافة وعلوم اإلخبار«  إدارةُ  وأعلنْت 
املوجَّهة  أّن حجم ساعات األشغال  والواقع  التطبيقّي.  النظرّي على اجلانب  تكوين يغّلب فيه اجلانب 
أكبر بكثير من حجم الدروس النظريّة. وبعث  املعهد نشرية » newsletter « وتتضّمن أخبار ومعلومات 
)برقّيات وصور( عّما يحدث في املركّب اجلامعي. ويهدف هذا النشاط إلى إيجاد نوع من احلركّية داخل 
املعهد مع مترين الطلبة على احترام القواعد املهنّية واآلجال احملدَّدة إلجناز األعمال. كما بعث املعهد 
املعهد  إدارةُ  وتنوي  االندماج في ممارسة جديدة.  الطلبة على  225«  لتشجيع  »أكادمييا  مجّلة سّماها 
إنشاء »إذاعة على الواب web radio« تكون جامعّية وذلك بعد اقتناء خادم )serveur( جديد. وترمي هذه 

املبادراُت إلى دعم الوعي لدى الطلبة ودفعهم إلى املبادرة وتشجيعهم على اإلنتاج.

وفي إطار اإلصالحات التي انطلقت  قْصَد إصالح قطاع اإلعالم في تونس، تقرر أن يتم التسجيُل في 
املعهد بداية من السنة اجلامعّية 2013-2012 عن طريق مناظرة. فاحلاصلون على شهادة الباكالوريا 
وقدرتهم على  لتقييم كفاءاتهم  وذلك  قبول  مناظرة  اجتيازُ  باملعهد عليهم  االلتحاق  والراغبون في 
مواصلة الدراسة في علوم اإلعالم واالتصال. وسيمكّن هذا اإلصالُح املعهَد من تكوين صحفّيني أكثر 

مهارة ومن تلبية حاجيات سوق صارْت أكثر صرامة في طلباتها من أّي وقت مضى.  
       

أجهزة متطّورة  وأهدافه، احلصوَل على  تكوينا مناسبا لطبيعة عملهم  الصحفّيني  تكوين  ويتطلب 
البلدان  من  مستورَدةٌ  التكوين  في  املستعَملة  فاملعدات  اجلديدة.  التكنولوجّيات  من  الّتمكّن  تتيح 
الغربّية ويتطّلب استعماُلها التمكّن من اللغات األجنبّية التي هي بوجه عام اإلجنليزيّة أو الفرنسّية. 
أّما املراجع فهي موجودة مبختلف اللغات: اإلجنليزيّة أو الفرنسّية أو العربية أحيانا. وقد حرص املعهد 
على نشر دوريّة مزدوجة اللغة وهي »اجملّلة التونسّية لالتصال RTC)  226(«  وذلك منذ 1982 وتهدف إلى 

التشجيع  على البحث العلمّي املكتوب باللغة العربّية في مجال الصحافة واالتصال. 

...................................

http://www.ipsi.mu.tn/academia-news/archives/1.htm 225   انظر
  La Revue tunisienne de communication   226
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وميلك »معهُد الصحافة وعلوم اإلخبار« جتهيزات البنية التحتّية الالزمة في اجملال السمعّي والبصرّي 
وهي تتكّون من استوديوهني لإلذاعة ومثلهما للتلفزة، ومخبر للّصور ووحدات تركيب. ولضمان تكوين

في ظروف مناسبة، جتّهز املعهد تدريجّيا بأجهزة حديثة وذلك بفضل الهبات املقدَّمة من املؤّسسات 
وذلك  رقمّيَة،  التلفزة،  ستوديو  جتهيزات  من  باملائة  عشرين  جتعل  أن  اإلدارة  استطاعْت  وقد  الّدولّية. 
بتكلفة بلغْت 120الف دوالر أمريكّي خالل السنة اجلامعّية 2012-2011. وقد أثّرت جودة األجهزة املوجودة 
 . اجلامعّيني227  من  عدد  حسب  التكوين  جودة  في  إيجابّية  بطريقة  التحتّية  البنية  جتهيزات  وحداثة 
صون في اإلذاعة أن يستفيدوا من تكوين أرقى بفضل وجود التجهيزات  وقد استطاع الطلبُة املتخصِّ
في  متكّنا  أقّل  فهم  التلفزة  في  املتخّصصون  املعهد  أّما طلبة  التسجيالت.  وملزج  للتركيب  التقنّية 
استعمال األدوات التقنّية بسبب ضعف التجهيزات الّتحتّية املوجودة بحكم التكلفة املرتفعة جّدا 
لهذا النوع من األجهزة. ويتوّفر للمعهد أيضا ترابط الكتروني مع وكالة الصحافة الوطنية وهي »وكالة 

تونس إفريقيا لألنباء«.

التكنولوجّيات اجلديدة يجب جتهيز »معهد الصحافة وعلوم  بعد تدعيم التكوين في اإلعالمّية وفي 
املعهُد حالّيا مجموعة  وميلك  وأهدافه.  واملناسبة لنشاطه  الضروريّة  اإلعالمّية  بالتجهيزات  اإلخبار« 
من احلواسيب للتكوين األساسّي في اإلعالمّية وفي شبكة االنترنت وفي امللتيميديا وفي فنون الرّسم 
، وهي تُسَتعَمل كذلك في التكوين اخلاّص بـ«النشر االلكتروني للصحف 228P.A.O.«  وفي الّصحافة 

اإللكترونية، لكّن املعهد في حاجة إلى جتديد جتهيزاته اإلعالمّية بتجهيزات أخرى أكثر تطّورا.

 وتوجد في تونس العاصمة ثالث جامعات خاّصة تُقدِّم تكوينا جامعّيا في الصحافة. وهي تعمل بنظام 
»إمد« املتكّون من سّت سداسّيات موزّعة على ثالث سنوات. هذه اجلامعات هي »اجلامعة املركزيّة229«  
و«اجلامعة العربية اخلاصة للعلوم« و »230Centrale Com« . وهذه األخيرة هي الوحيدة التي تقّدم تكوينا 
متخّصصا في مختلف الفروع للحاصلني على إجازة تطبيقّية وعلى إجازة أساسّية: هو  املاجستير 

املهني في  هندسة امللتيميديا، و املاجستير املهنّي في هندسة وسائل اإلعالم.

للصحافة  العليا  »املدرسة  مع  شراكة  إطار  في    »)231UIT(بتونس الدولّية  »اجلامعة  شرعْت  وقد 
وسائل  في  املمارسة  الصحفية  األشكال  كّل  في  واحدة  سنًة  يدوم  مكثَّف  تكوين  في  بباريس232«  
اإلعالم )إذاعة، تلفزة، صحافة مكتوبة، واب(. وميكن التسجيل في هذا التكوين  بناًء على امللّفات وبعد 
من  ثالث سنوات  األقّل  على  لهم  الذين  الصحفّيني  لدى  احلاصلة  التجربة  من  للتأكّد  محادثة  إجراء 

النشاط الفعلي في هذا امليدان 233.

...................................
227   مائدة مستدييرة نّظمتْها اليونسكو باملركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني في 25 ماي 2012.  

    publication assistée par ordinateur   228
/http://www.universitecentrale.net   229

/http://www.centralecom.tn   230
 L’Université internationale de Tunis   231

l’Ecole supérieure de journalisme de Paris   232
/http://www.uitunis.com   233
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ر 5.4  مؤشِّ
متكّن الّدروُس اجلامعّية الطلبة من كفاءات ومعارف مرتبطة بالتنمية الدميقراطّية 

في نظام الرئيس السابق بن علي كان »معهد الصحافة وعلوم اإلخبار« يقّدم دروسا تسّمى »أفقّية« 
في  جنحْت  املعهد  في  خفّية  مقاومة  حركة  ولكّن  الّدعاية.  إطار  في  وذلك  اإلنسان  حقوق  مجالها  
الشخصّية لبعض  اجملهودات  وذلك بفضل  اإلنسان  الدميقراطّية وأسس حقوق  الطلبة مبادئ  تعليم 
َّمات  احملر إلغاء  اجّتاه  في  الدروس  هذه  قدمت   2011-2012 اجلامعّية  الّسنة  من  وبداية  املدرّسني234. 
إدارة  النّظر في املمارسات اإلعالمّية السابقة ودْعم املساهمة التشاركّية، حسب  السياسّية وإعادة 
عنها  عّبر  التي  احلاجّيات  على  بناًء  وذلك  الساعة  مواضيع  على  التكوين  برامج  وركّزت   .235 املعهد 
تصّور  أيُّ  يوَضع  ولم  البالد.  في  الدميقراطّي  االنتقال  مبرحلة  املرتبطة  للمستلزمات  واعتبارا  املهنيون 

شة. لتكويٍن تُعاَلج فيه عالقة وسائل اإلعالم باجملموعات املهمَّ

بتمكينه  التخّصص  إلى  الطالَب  يدفع  أربع سنوات  في  املتمثِّل  القدمي  النظام  بأّن  اجلامعّيون  يعترف 
نظام  أّما  وغيرها.  والرياضة  والثقافة  االقتصاد  مثل  مجاالت  في  بالّدقّة  وميتاز  معّمق   تكوين  من 
2008، فيشكو نقصا في مستوى  النظام املفروض منذ  )إجازة، ماجستير، دكتوراه(وهو  »إمد« اجلديد 
املعهد في منح الطلبة فرصَة التخّصص في مرحلة املاجستير وإعطائهم  إدارةُ  التخّصص. وفكّرْت 

األدوات الصحفّية التي تكسبهم النجاعة العملّية.

 أما الّتكوين األساسي للصحفّيني فيضطلع به معهد الصحافة وعلوم اإلخبار وهو املؤسسة اجلامعّية 
الوحيدة التي تُقدِّم مسارا جامعيا عموميا في تونس في هذا االختصاص ،تدعمه  شبكة »تيوفراست 
Théophraste ». ومتتّد الّدروس على سّت سداسّيات يتابع الطلبة خاللها دروسا في مجال التشريع، 
مثل القانون الدستورّي، والقانون اإلدارّي وقانون اإلعالم وقانون االتّصال، وذلك قْصَد إتاحة معرفة أهم 
السنة  من  وبداية  اإلعالمّي.  املشهد  تنّظم  والتي  املواطنني  حقوق  تضمن  التي  القانونّية  النصوص 
وسائل  اقتصاد  وفي  اإلعالم،  وسائل  معرفة  وفي  الّصحافة،  مهنة  أخالقّيات  في  دروس  تقدَّم  الثانية 

اإلعالم، وفي ثقافة املؤّسسات. 

يَُقدَّم في السنة  يوجد درس واحد في »معهد الصحافة وعلوم اإلخبار« متعّلق بحقوق اإلنسان وهو 
األولى خالل سداسّينْي. ويتعّلم الطلبُة أثناء سنوات الّدراسة في املعهد  تقنيات حترير مختلف األجناس 
الصحفّية وذلك من خالل تأمني حصص دراسّية محورها تقنيات التحرير.ويوجد درسان آخران تُعاَلج 
فيهما األحداث الوطنّية والّدولّية، وهما يتيحان للطلبة، إمكانّية اكتساِب تكويٍن ميكّنهم من مواجهة 

الصعوبات التي قد يتعرّضون إليها أثناء املمارسة املهنّية عندما يلتحقون مبيدان العمل .
 أما دروس »مبادئ منهجّية البحث الكّمّية والكيفّية« فتقدَّم للّطلبة بهدف تعويدهم على مناهج 

الّتفكير العلمّي ملساعدتهم على تكوين فكر نقدّي وعلى امتالك أدوات التحليل املستقّل.
...................................

234      هـ . بركات )2012(، سبق ذكره.
235     مائدة مستديرة نّظمتْها اليونسكو باملركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني في 25 ماي 2012

الصنف الرابع : التكوين المهنّي ومساندة مؤّسسات الّتكوين



104

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس

يتوفر لـ«معهد الصحافة وعلوم اإلخبار« شبكة من الشركاء الّدولّيني )مثل »هيئة اإلذاعة البريطانّية« 
و«تيوفراست« و«مؤّسسة كونراد أدينوار Fondation Konrad Adenauer » و«أكادميّية اإلذاعة األملانّية« 
اخلبراء  عديَد  استقَبل  وقد  صة.  متخصِّ تكوين  دورات  املعهد  يُنّظم  التعاون  هذا  وبفضل  وغيرها(. 
الّطلبة على ممارسات حديثة في  الدروس وذلك بغاية إطالع  واحملاضرين ذوي صيت دولّي لتقدمي بعض 
 ،236 الّصحافة«  للتكوين في  الدراسية  البرامج  »مناذج من  اليونسكو  االتّصال. وسيمثّل كتاب  عالم 

مرجعا مهّما لكيفّية إدارة التغيير في معهد الصحافة وعلوم اإلخبار.

رْفُعه على املستوينْي اجلماعّي  املعهد ميثّل حتّديا حقيقّيا يجب  التغيير في هذا  بأّن  املهنيون  ويعترف 
والفردّي داخل املؤّسسة وذلك بتعبئة طاقات الشركاء في املستويْن الوطنّي والّدولّي.

مات املهنّية ت - حضور النقابات واملنظَّ

ر 6.4  مؤشِّ
مهنيو وسائل اإلعالم من حّقهم االنخراُط في نقابات مستقّلة وممارسُة هذا احلقّ 

الّشغل  قانون  من   252 و   250 و   242 الفصول  في  وذلك  النقابّية  احلرّيَّة  التونسّي  التشريُع  يضمن 
التونسّي، التي تنص على أّن احلرّيّة النقابّية و تكوين النّقابات ال يحتاجان إلى ترخيص و ال إلى موافقة 
مسّبقة من السلطة القائمة. وهذه الفصول متطابقة مع محتوى اتّفاقّيتنْي دولّيتنْي هما االتفاقّية 
عدد87 237واالتّفاقّية عدد 98 238اللتنْي أصدرتْهما منّظمة العمل الّدولّية و صادقت عليهما تونس. ولكن 
أثناء عهد الرئيس اخمللوع بن علي كانت النقابات تتعرّض إلى مكائد تدبّرها إطاراُت التجّمع الّدستورّي 
الّدميقراطّي، و هو ما كان مينعها من أن تعمل في استقاللية حقيقية على مستوى املمارسة الفعلّية.

ظهرت احلركُة النقابّية التونسية  في بداية العشرينات بقيادة محّمد علي احلاّمي الذي أّسس »جامعة 
عموم العملة التونسّينِي« 239 في 19 جانفي 1925. وفي سنة 1937 أّسس بلقاسم القناوي اجلامعة 
النقابّية الثانية. وفي يوم 20 جانفي 1946 تأّسس االحّتاد العاّم التونسي للشغل )UGTT 240(  و عقد 
أّن  هذا االحّتاد قد لقي قبوال  مؤمتره الّتأسيسّي بالعاصمة وانُتِخب فرحات حّشاد أمينا عاّما له. ومبا 
حسنا في األوساط الوطنّية والشعبّية فقد اضطلع بدور حاسم في الصراعات االجتماعّية والوطنّية. 

وفي سنة 1951 انخرط االحتاد في الكنفيديرالّية الدولّية للنقابات احلرّة 241.

...................................

236   اليونسكو )2009(: مناذج من البرامج الدراسّية للتكوين في الّصحافة.
237   االتفاقّية اخلاصة باحلرية النقابية وبحماية احلق النقابي،1948.

238   االتفاقّية اخلاصة بحقّ التنظم  والتفاوض اجلماعّي،1949.  
Le syndicat national des journalistes tunisiens )SNJT)   239

 Union générale des travailleurs tunisiens )UGTT)   240
Confédération internationale des syndicats libres )CISL)   241
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متان نقابّيتان جديدتان هما: »اجلامعة العاّمة لعّمال تونس« التي  وظهرت، بعد 14 جانفي2011، منظَّ
أعلنْت يوم غرّة فيفري انطالق أنشطتها، و«احّتاد عّمال تونس« الذي تأّسس يوم غرّة ماي 2011.

 : أهّمها  من  النشيطة  املهنّية  مات  املنظَّ من  كبير  عدد  بوجود  التونسّي  اإلعالمّي  املشهد  ويّتسم 
»النقابة الوطنية للصحفيني التونسينيSNJT«، و«النقابة العاّمة للثقافة واإلعالم SGCI« التابعة

األكثر  والنقابة  واحلزبّية«.  املستقّلة  الصحفية  املؤسسات  و«نقابة  للّشغل،  التونسّي  العاّم  لالحّتاد 
متثيلّية للّصحفّيني هي »النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني« وتضّم 1200 منخرط.

وترغب املنّظماُت املهنّية في أن تكون قوى اقتراح حقيقّية في اجملال االجتماعي وعناصر فاعلة مناضلة 
في جميع امليادين مع االحتفاظ بتوجهها األصلّي بصفتها نقابات تدافع عن مطالب املنخرطني فيها. 
ولتحقيق هذه الغايات تعتمد هذه املنّظمات على عّدة شبكات من الكفاءات التونسّية والّدولّية. وهي 

تريد أن تضطلع بدور نشيط في تسيير االنتقال الّدميقراطّي نحو جمهوريّة دميقراطّية جديدة. 

ويتمثّل نشاط النقابات املهنّية، حسب قانون الّشغل، 242 في دراسة املصالح االقتصاديّة واالجتماعّية 
منزلتها  وتعاظمت  النقابات.  صوت  ارتفع   2011 جانفي   14 منذ  انه   عنها.غير  والدفاع  ملنخرطيها 
جميع  في  يوم  بعد  يوما  االجتماعّية  املطالب  وازدادت  األطراف.  لعديد  يبدو-  -فيما  مزعجة  بكيفّية 

جهات البالد وليس فقط في بؤر املعارضة. 

الدولّية  »الفيديرالية  التالية:  الّدولّية  مات  املنظَّ في  عضو  التونسيني  للصحفيني  الوطنية  والنقابة 
للصحفّيني FIJ(« 243( ,و »الفيديرالية اإلفريقّية للصحفّيني)FAJ 244(«  و »احّتاد الّصحافّيني العرب«. 

ويحّدد القانون هدف النقابات املهنّية خصوصا في الفصل 243 من قانون الّشغل. ويقتصر نشاطها 
النوع  عن  النظر  بغّض  عنها،  والدفاع  ملنخرطيها  واالجتماعّية  االقتصاديّة  املصالح  دراسة  على 
االجتماعّي. ولكن مسألة الّتمييز بني الرّجال والنّساء في القطاع الّسمعّي والبصرّي لم تقع معاجلُتها.

ر 7.4  مؤشِّ
لٌة لتمثيل املهنة والّدفاع عنها النّقاباُت واجلمعّيات املهنّية مؤهَّ

تُقَبل  ال  كانت  وإن  للصحفّيني  ّشرعّي  كممثّل  بها  معترٌَف  التونسّيني  للصحفّيني  الوطنّية  النقابُة 
النّقابُة  هذه  وتُِعّد  للصحفّيني.  املهنّية  باملصالح  املتعّلقة  املفاوضات  في  الكامل  الشريك  بصفتها 
ضّد  الهجمات  إزاء  الفعل  ردّ  في  نشيطة  وهي  الّصحافة  حرّيّة  انتهاك  عمليات  عن  سنويّا  تقريرا 

الصحفّيني ووسائل اإلعالم.
 

...................................

242   قانون الشغل ، القانون عدد 27 لسنة 1966  املؤرّخ في 30 أفريل 1966، منّقح.
Fédération internationale des journalistes   243

 Fédération africaine des journalistes   244
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وملواجهة الّتجاوزات ولفت انتباه املهنيني إلى ضرورة احترام قواعد األخالقّيات املهنّية أنشأت النقابة 
الوطنية للصحفيني التونسيني »مرصدا  لألخالقيات املهنّية« 245  يضّم 7 جلان هي :

جلنة الصحافة اليومّية ووكاالت الّصحافة.  -
جلنة الصحافة األسبوعّية وصحافة األحزاب.  -

جلنة وسائل اإلعالم اإلذاعّية.  -
جلنة وسائل اإلعالم التلفزيّة.  -
جلنة الّصحافة اإللكترونّية.  -

جلنة الصحافة اجلهويّة.  -
جلنة العالقات مع اجملتمع املدنّي.  -

القانون  نصوص  حول  احلوار  في   2011 سنة  التونسّيني  للصحفيني  الوطنية  النقابُة  شاركْت  وقد 
الهيئة  والبصرّي وإحداث  الّسمعّي  االتّصال  والنشر وكذلك حرّيّة  والطبع  الّصحافة  املتعّلقة بحرّيّة 
الوطني  باجمللس  الدستوريّة  الهيئات  جلنة  دعت  وقد  والبصري،  الّسمعّي  لالتّصال  املستقّلة  العليا 
التأسيسي، النّقابة الوطنية للصحفيني التونسيني لعقد جلسة استماع قْصَد معرفة مقترحاتها  

بخصوص إعادة تنظيم قطاع  اإلعالم وتطوير املنظومة التشريعّية 246.

التي  اإلعالمّي  بالقطاع  اخلاّص  القانوني  اإلطار  الوطنّية حول  االستشارة  النقابة مقاطعَة  واختارْت   
نظمتها رئاسة احلكومة يوميْ 27 و 28 أفريل 2012 مبجلس املستشارين 247.

 
ونظمت هذه النقابُة أعماال ومظاهرات عديدة للّدفاع عن املهنة، من ذلك أنّها دعْت إلى تنظيم اعتصام 
يوم 9 جانفي 2012 بساحة احلكومة 248 إثر تعيني  عدد من املسؤولني على رأس املؤسسات  اإلعالمية 

العمومّية في 7 جانفي 2012.

عدَم  فيه  نقدْت  بالغا   2012 فيفري   15 األربعاء  يوم  التونسّيني  للصحفيني  الوطنية  النقابُة  ونشرْت 
احترام قواعد األخالقّيات املهنّية في عّدة صحف. وهي ممارسات تعكس انحرافا بدأ يزداد بعد حّل وجتميد 
احترام قواعد  التعبير ال تعني عدَم  أّن حرّيّة  النقابُة  واعتبرْت هذه    .249 والرقابة  التحكّم  مؤسسات 

أخالقّيات مهنة الصحفّية.

..................................

  Observatoire de la déontologie   245
246   جلسة االستماع الّتي متّْت يوم 5 جوان 2012.

247   انظر  Nawaat يوم 26 أفريل : الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتصال والنقابُة الوطنية للصحفيني التونسّيني غابتا عن
         االستشارة الوطنية حول اإلعالم.

248   انظر Nawaat، يوم 9 جانفي، تونس: مظاهرات ضّد التسميات األخيرة في قطاع اإلعالم السمعي والبصري.
249   وزارة االتصال والعالقات مع مجلس النواب ومجلس املستشارين، وإدارة اإلعالم.
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2012  دعْت جميع الّصحفّيني إلى مقاطعة جميع  وفي بالغ نشرتْه هذه النقابُة يوم االثنني 9 أفريل 
أنشطة وزير الّداخلّية علي العريّض مّدةَ أسبوع وذلك بداية من يوم الثالثاء 10 أفريل 2012. وفي البالغ 
ذاته دعْت هذه النقابُة أيضا إلى حْمل الشارة احلمراء طوال يوم اخلميس 12 أفريل للتعبير عن االحتجاج 
ضّد قْمع املسيرة التي نُّظمْت مبناسبة االحتفال بعيد الشهداء في 9 أفريل. وهذا احلدث سبق تفصيُل 

القول فيه أعاله في القسم 13.3. 

»احلوار  التلفزيّة  القناة  مقرّات  تخريَب  أيضا  التونسّيني  للصحفيني  الوطنية  النقابُة  أدانْت  كما 
التونسي« ليلة السبت 26 ماي 2012.

اإلنتاج  ألعوان  األساسية  النقابة  فدعْت  مشروعّية.  أكثر  اعُتِبرْت  مطالب  عن  أخرى  نقاباٌت  ودافعْت 
التلفزي،  والتصوير  اإلخراج  النقابة األساسية ألعوان  الوطنية  وكذلك  التلفزة  والتقنيني في  واإلدارة 
أنّهما قد قرّرا  أكّدتا  2012. وقد  2 فيفري  الشارة احلمراء في  إلى حمل  املؤّسسة  العاملني في  عموَم 
لط عن مطالبهما الداعية إلى سّن قانون يضمن استقالل التلفزة  حمل هذه الشارة إثر سكوت السُّ
التونسّية وتكوين مجلس إدارة مستقّل وضمان استقاللّية اخلّط التحريري. وقد دعْت النقابتان أيضا 
إلى فتح أرشيف وزارة الداخلّية املتعّلق بالبوليس السياسّي املندّس في املؤّسسة والذي عمل لصالح 

الوكالة التونسّية لالتّصال اخلارجّي.
 

والنقابات األساسّية بالتلفزة التونسّية معَترٌَف بها بصفتها طرفا في املفاوضات. و قد استقبل وزيرُ 
الوطنية   التلفزة  في  والتقنيني  واإلدارة  اإلنتاج  ألعوان  األساسية  النقابة  ممثّلي  االجتماعّية  الشؤون 
ليّطلع على مطالبهم خصوصا بعد إعالن اإلضراب ليوم 8 مارس 2012 الذي ألغَي َعِقَب إمضاء اتّفاق 

يوم 6 مارس، بني  احلكومة وإدارة التلفزة التونسّية  وممثّلني عن االحّتاد العاّم التونسّي للشغل. 
الّصحّف«،  ملديري  التونسّية  »اجلمعّية  هي:  املشّغلني  لألعراف  منّظمات  أربع  أيضا  تونس  في  وتوجد 
و«نقابة  اخلاّصة«  لإلذاعات  التونسّية  و«النقابة  اإلعالمية«  املؤسسات  ملديري  التونسّية  و«النقابة 

املؤسسات الصحفية املستقّلة واحلزبية« التي أنشئت في نوفمبر 2011.

وكثيرا ما أبدت »اجلمعّية التونسّية ملديري الّصحّف، و« النقابة التونسّية ملديري املؤسسات اإلعالمية 
» اعتراضهما بخصوص التشريعات اجلديدة في قطاع اإلعالم مع التذكير بأنه متّ إقصاؤهما من إعداد 
مشروعي املرسومني عدد 115 وعدد 116 لسنة 2011. ويَعتبر هذان الهيكالن أّن املرسوم عدد 116 »قاتل 
للحريات«، ودَعيا إلى إعداد مشروع جديد تُشارِك فيه جميُع األطراف. وعّبرا عن عزمهما على الّدفاع عن 
حقوقهما بكّل الوسائل التي ينّص عليها القانون 250 . وفي انتظار تركيز هيئة عليا للتعديل، فبإمكان 
وسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة اخلاصة التي متارس عملها وأن تواصل أنشطتها دون رقابة من هيئة 

تعديلّية مستقّلة. 

..................................
250    طالبت النقابة بنشر نّص قانوني يعلن استقاللية املؤّسسة وتكوين مجلس إدارة تكون له السلطة العليا في أخذ القرارات 

في التلفزة التونسية. 
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ث - حضور منّظمات اجملتمع املدنّي

ر 8.4 مؤشِّ
تتولى منّظماُت اجملتمع املدنّي املتابعة اآللية لوسائل اإلعالم

تكّون حتالٌف بني منّظمات غير حكومّية تونسّية للمساهمة في إجناح مرحلة االنتقال الدميقراطّي وذلك 
مبضاعفة اجلهد لرصد وسائل اإلعالم طوال مّدة محّددة ثم إعداد تقارير حتليل كيفّي وكّمّي حملتوياتها 
هذه  ونشرت  حرفّيتها.  تهّدد  أن  ميكن  التي  الّضعف  ومواقع  النقائص  تبنّي  بهدف  اشتغالها،  وطرق 
املنّظمات غير احلكومّية ثالثة تقارير لرصد مضامني وسائل اإلعالم خالل الفترة السابقة لالنتخابات، 
السياسّية  األحزاب  حضور  عن  حتاليَل  التقاريرُ  هذه  وتتضّمن  تلتها.  التي  والفترة  االنتخابات،  وخالل 
انتقدت املنّظماُت غير احلكومّية في تقريرها غياَب احلياد  في وسائل اإلعالم العمومّية واخلاّصة. وقد 
املنّظمات-  من هذه  يتكّون  -الذي  االئتالف  نشرها  التي  التقارير  وُخّصصْت  اإلعالم.  وسائل  بعض  في 
في جانب كبير منها للتغطية اإلعالمية لألحداث السياسّية املّتصلة بالنساء املترّشحات النتخابات 
بأنه كان »قليل الظهور«، وال تتحّمل  2011(، وهو صنف نعت  )23 أكتوبر  التأسيسّي  الوطنّي  اجمللس 
السياسّية  األحزاب  تركيبة  إلى  أساسا  تعود  الوضعّية  فهذه  ذلك.  وحدها مسؤولّية  اإلعالم  وسائل 
رغم سّن مرسوم في  والنساء  الرجال  بني  التناصف  فيها  يتحّقق  لم  زال  ما  أحزاب  وهي  وممارساتها. 
2011 يفرض التساوي بني عدد الرجال وعدد النساء في قائمات املترشحني النتخابات اجمللس الوطنّي 

التأسيسّي.

ر 9.4 مؤشِّ
منّظمات اجملتمع املدنّي هي املدافعة املباشرة عن مسائل حرّيّة التعبير 

        
 طوال سنوات القمع كانت املنّظماُت غير احلكومّية املستقّلة 251، مثل الرابطة التونسّية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان واجمللس الوطنّي للحرّيّات بتونس، تلعب دورا هاّما في فضح ممارسات النّظام الّسابق لقمع 
حرّية التعبير وتركيع الصحفّيني. وقد نشرت تقارير وصفْت فيها الواقع امليدانّي وأحصْت االنتهاكات. 
ولكن قدراتها الذّاتّية على العمل محدودة  بشكل كبير. وكانت عرضة للتحرّشات والرّقابة. ولكن منذ 
ثورة 14 جانفي 2011 صارْت منّظماُت اجملتمع املدنّي قادرة على العمل جهارا وعلى التعبير عن مطالبها. 
من ذلك أّن املنّظمات واجلمعّيات 252 اجتمعْت يوم 31 أكتوبر إثر دعوة من النقابة الوطنية للصحفيني 
التونسيني لتوجيه بالغ إلى أعضاء اجمللس الوطنّي التأسيسّي تُطالب فيه بإدراُج فصل في الدستور 
اجلديد يضمن بصفة صريحة » احلقّ في اإلعالم باعتباره حّقا أساسّيا لإلنسان، وكذلك احلق في حرّيّة 

..................................

251   اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، واجمللس الوطني للحريات بتونس.
252   النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، واجلمعية التونسية ملديري الصحف واملركز األفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني

         والهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واالتصال...
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اعتبر  وقد  احلقوق«.  هذه  تكمم  أن  شأنها  من  قوانني  صياغة  منع  ووجوب  واملعلومة،  والتعبير  الرّأي 
املوقِّعون على هذا البالغ أّن قمع حرّيّة التعبير هو السبب في جرائم الفساد 253.

للّدفاع  التونسّية  الرّابطة  تقوده  املدنّي،  اجملتمع  من  حتالٌف  نّظم  أشهر  ببضعة  االجتماع  هذا  وبعد 
عن حقوق اإلنسان ويضّم جمعّياٍت ومنّظمات غير حكومّية تأسسْت بعد 14 جانفي 2011 )مبا فيها 
»الرّابطة  و  التونسيني«  للصحفيني  الوطنية  »النقابة  و  الدميقراطيات«  للنساء  التونسية  »اجلمعية 
و«البيان«  و«توانسة«  بتونس«  للحريات  الوطني  و«اجمللس  اإلنسان«  حقوق  عن  للدفاع  التونسّية 

و«دستورنا« و«املالحظ« و«جدل«( اعتصاما أمام املسرح البلدّي بتونس للمطالبة بحرّيّة الّتعبير 254.
  

ر 10.4  مؤشِّ
اإلعالم  إلى  النفاذ  على  االجتماعّية  الشرائح  مختلَف  تساعد  املدنّي  اجملتمع  منّظمات 

وعلى إسماع صوتها

 منذ جانفي 2011 طالبت عّدة مجموعاِت من املواطنني بالتعبير عن شواغلها وذلك أثناء جتّمعها أمام 
غير  الهجرة  )مثل  إلى مواضيع مختلفة  العاّم  والرأي  املسؤولني  انتباه  للفت  التونسّية  التلفزة  مقرّ 
الشرعّية أو جرحى الثّورة(. وكسب »الصحفّيون املواطنون« ثقة التونسّيني واحترامهم بعد تغطيتهم 
 6500 أكثر من  تنظيم جماعّي يضّم  التونسّي«، وهو   »العهُد  2011. ووضع   14 جانفي  ثورة  أحداث 
توقيع، مشروَعا أطلق عليه اسم »لنتكّلْم بصراحة عن تونس» Speak out Tunisia« الهدُف منه هو 
تكوين ما يُقارب اخلمسني »صحفّيا مواطنا« في كامل تراب البالد بفضل متويل تشاركّي ومستقّل 255. 

..................................

253   انظر Tunisie Numérique, بتاريخ غرّة نوفمبر 2011: اجملتمع املدني  يريد فصال قانونيا يضمن حرية اإلعالم والتعبير.
254   انظر Tunivisions.net ، يوم 2 ماي 2012، اليوم العاملي حلرية التعبير : اعتصام يوم 3 ماي أمام املسرح البلدي بتونس.  

تونسّيا. مواطنا  صحفّيا   50 بتكوين  يتكّفل  تونس«  عن  بصراحة  »لنتكّلْم   ،2011 ديسمبر   30 يوم   ،Tuniculture.net انظر    255

الصنف الرابع : التكوين المهنّي ومساندة مؤّسسات الّتكوين
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توصيات :

ينبغي ضماُن استقالل املركز األفريقي   •      
لتدريب الصحفيني واالتصاليني وضمان احملافظة 

عليه من كّل أشكال الّتدّخل السياسّي.

التقنّية  التجهيزات  تدعيم  ينبغي   •
لتدريب  األفريقّي  للمركز  النقل  ومعّدات 
للمهنيني  يُوّفر  حّتى  واالتصاليني  الصحفيني 
لهم  ويضمن  املستمرّ   الّتكوين  ظروف  أفضل 

تطوير كفاءاتهم.

اإلفريقي  املركز  يتحّول  أن  ينبغي   •
مؤّسسة  إلى  واالتصالّيني  الصحفّيني  لتدريب 
إداريّة وذلك حّتى تكون  عمومّية ذات صبغة غير 
والرفع  فيه  التصرّف  لتحسني  الالزمة  املرونة  له 

من كفاءاته.

األفريقي  املركزُ  يؤّسس  أن  ينبغي   •
جهويّة  مكاتب  واالتصالّيني  الصحفّيني  لتدريب 
للتكوين املستمرّ بهدف تيسير نفاذ املهنيني إلى 

دورات التدريب واجتناب مركزيّة التكوين.

معهد  استقاللية  ضمان  ينبغي    •
كّل  جتنيبه  وضمان  اإلخبار  وعلوم  الّصحافة 

أشكال الّتدّخل السياسّي.

التقنية  التجهيزات  تدعيم  ينبغي   •
اإلخبار  وعلوم  الّصحافة  ملعهد  النقل  ومعّدات 
وييّسر  الّتدرّب  أفضل ظروف  للطلبة  يُوّفر  حّتى 

اندماجهم في سوق الشغل.

ينبغي تشجيع املسؤولني في وسائل   •
اإلعالم على املشاركة في دورات التدريب املتعّلقة 
التغيير  وإدارة  الّتصرّف  في  اجلديدة  باملناهج 

واحلوكمة الرّشيدة.

بالنقابة  االعتراف  يتّم  أن  يجب   •
الوطنية  النقابة  وهي  للّصحفّيني،  متثيال  األكثر 
الّطرف  بصفتها  التونسيني،  للصحفيني 
املهنّية  املصالح  في  للتفاوض  الّشرعّي 

واالجتماعّية للّصحفّيني.

دراسة حول تطّور وسائل اإلعالم و االتصال بتونس
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املؤشرات الرئيسية

الصنف رقم 5 : البنية األساسّية : وجود قدرات في البنى األساسية كافية 
لدعم وسائل اإلعالم واالتصال املستقّلة والّتعّدديّة

 

أ.املوارد التقنّية املتوّفرة واستعماالتها

وإنتاجها  املعلومات  جلمع  احلديثة  الّتقنّيات  إلى  النفاذ  حقّ  لها  واالتصال  اإلعالم  وسائل   1.5 مؤّشر 
ونشرها

ب.النفاذ  إلى الصحافة املكتوبة واالعالم السمعّي والبصرّي وتكنولوجيات اإلعالم 
واالتّصال

شة ميكنها النفاذ إلى أشكال االتّصال التي تستطيع استعماَلها مؤّشر 2.5  اجملموعات املهمَّ
واالتّصال قْصَد  االعالم  املعنّي ميارس سياسة منسجمة في مجال تكنولوجيات  البلُد     3.5 مؤّشر 

شة إلى اإلعالم تلبية حاجّيات اجملموعات املهمَّ
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الصنف رقم 5: 
وجود قدرات في البنى األساسية كافية لدعم وسائل اإلعالم واالتصال املستقّلة 

والّتعّدديّة
 

أ - املوارد التقنّية املتوّفرة واستعماالتها

مؤّشر 1.5
وإنتاجها  املعلومات  الّتقنّيات احلديثة جلمع  إلى  النفاذ  لها حقّ  واالتصال  اإلعالم  وسائل 

ونشرها 

تتمّتع املؤسسات اإلعالمية في تونس، في جملتها، بالنفاذ إلى التكنولوجّيات احلديثة لإلعالم واالتصال. 
وتعتبر معاليم  النفاذ إلى شبكة االنترنت في املتناوَل، كما أّن البنى الّتحتّية لالتصاالت الالسلكّية 
متينٌة وموثوق بها. وتواكب املؤسسات اإلعالمية أهم التطورات التكنولوجية في مجال نشاطها، مبا 

في ذلك االستفادة من الطرق الرقمية في اإلنتاج والتوزيع. 

املهنّي،  الّتكوين  ومجال  واالتصال   اإلعالم  وسائل  مجال  في  بالتدريب  املعنّيتان  املؤسستان  وتلتزم 
بتحديث  واالتصالّيني«،  الصحفّيني  لتدريب  األفريقي  و«املركز  اإلخبار«  وعلوم  الّصحافة  وهما »معهد 
مجال   في  واخلبرة  الكفاءات  اكتساب  من  ومتكّنهم  للطلبة  رفيعا  تكوينا  تضمن  حّتى  جتهيزاتهما 

اإلنتاج الرّقمّي.

أما املؤّسسات اإلذاعّية والتلفزيّة اخلاّصة املوجودة قبل ثورة 14 جانفي فهي متتلك جتهيزات جّيدة. وقد 
رُِصدْت لها استثمارات هاّمة في مستوى رأس املال. كما أنّها تستفيد من مداخيل اإلشهار العمومّي 

واخلاّص مع هوامش ربح كافية تتيح لها االستثمار في أحدث التكنولوجّيات.

فتواجه   2011 في سنة  لها  الترخيص  متّ  التي  اجلديدة  والتلفزيّة  اإلذاعّية  املؤسسات  إلى  وبالنسبة   
صعوبات جلمع األموال الالزمة. ولم تشرع كّلها في بث برامجها خصوصا وأّن القروض البنكّية نادرة 
لهذه  تتوفَّر  أن  بّد من  الّدولّي.وال  الّضغط  وبسبب   2011 تونس سنة  في  االقتصادّي  الّتراجع   بسبب 

املنشآت اإلعالمية حوافزُ جبائّية واقتصاديّة لدعم تطّورها. 
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ب - النفاذ  إلى الصحافة املكتوبة واالعالم السمعّي والبصرّي 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتّصال

مؤّشر 2.5  
شة ميكنها النفاذ إلى أشكال االتّصال التي تستطيع استعماَلها اجملموعات املهمَّ

جانب  إلى  إفريقيا  في  تقدُّما  األكثر  هي  والالسلكّية  السلكية  لالتّصاالت  حتتّية  بنى  لتونس  تتوفر 
شبكات من الهاتف اجلواّل تغّطي 100 باملائة من الّسكّان تقريبا. وحسب وزارة تكنولوجّيات االتّصال، 
في شبكات  116.6خطا  ملشتركني  منها  100 ساكن،  لكّل  خّطا   127.4 الهاتفّية  اخلطوط  عددُ  بلغ 

الهاتف اجلّوال. فكّل الناس تقريبا يستطيعون احلصول على هاتف جّوال وبأسعار في املتناوَل عادة.

Tu- و«تونيزيان »Tunisie Télécom  توجد ثالث مؤّسسات لشبكات الهاتف اجلّوال هي : »اتّصاالت تونس
nisiana« و »أورجن Orange«. أما »اتّصاالت تونس« فهي أقدم مؤّسسة للهاتف القارّ وكانت املؤّسسة 
الهاتف  أيضا خدمات  »أورجن«  تعرض  2002. كما  الّدولة حتى سنة  من  باحتكار  تتمّتع  التي  الوحيدة 
القار، وهي أول مشغل جتاري قام باستغالل شبكة مفاتيح من اجليل الثالث »3G 256«. وتوّفر مؤّسستا 

 . »3G« اتّصاالت تونس« و«تونيزيانا« أيضا خدمات مفاتيح شبكات من اجليل الثالث«

يوجد أحد عشر مزوِّدا خلدمات االنترنت  مبا في ذلك »الوكالة التونسّية لالنترنت« التي تعمل باعتبارها 
النقطة الوطنّية الوحيدة للّتبادل بني شبكات االنترنت) IXP 257( . ويتّم الترابط الّدولّي بني شبكات 
االنترنت عبر أسالك مترّ حتت البحر وكذلك عبر األقمار الّصناعّية فضال عن شبكات الّترابط األرضّية 
)األلياف البصرية fibre optique، واملوجات الدقيقة micro-ondes( عبر اجلزائر وليبيا. وتوجد محّطتان 
وجميع   .»Arabsat سات   و«عرب   «  Intelsat سات  »أنتال  الصناعينْي  القمريْن  عبر  للترابط  أرضّيتان 
معابر االتّصاالت الالسلكّية الّدولّية )سواء منها تلك التي مترّ عبر البحر أو عبر األقمار الصناعّية أو عبر 
األسالك األرضية( حتت مراقبة »اتّصاالت تونس« التي متّْت خصخصُتها جزئّيا سنة 2006 ولكّن الّدولة 
تكنولوجيات  وزير  يعّينه  تونس«  تسيير«اتّصاالت  على  فاملشرف  فيها.  األسهم  أغلبّية  متلك  زالت  ما 
االتّصال وكذلك الشأن بالنسبة إلى املشرف على الوكالة التونسّية لالنترنت رغم أّن الدولة ال متلك 

فيها أغلبّية رأس املال 258.  
املؤسسة       وحسب  األخيرة.  العشر  السنوات  خالل  االنترنت  شبكة  في  االشتراكات  عدد  ازداد  لقد  

العاملّية إلحصائّيات االنترنت بلغت نسبُة وصول هذه الشبكة إلى السكان في تونس6،36 باملئة  في 
تاريخ 31 ديسمبر 2011 259.

..................................
BuddeComm )2011( Tunisia – Telecoms, Mobile and Broadband 256   انظر

.  Internet Change Point    257
258    حسب الرئيس املدير العاّم احلالّي معزّ شقشوق رأس مال الوكالة التونسّية لالنترنت يتكون من 37 % متلكها »اتصاالت تونس«
          و13 % متلكها الدولة و5 % ميلكها مركز الدراسات والبحث في االتّصاالت، والبقية قروض بنكية، حوار أجري معه لفائدة هذه  

          الدراسة يوم 23 ماي 2012

  
http://www.internetworldstats.com    259

http://www.internetworldstats.com
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اإلذاعي  لإلرسال  الوطني  الديوان  وحسب  جّدا.  فمتطّورةٌ  والتلفزّي  اإلذاعّي  للبّث  التحتّية  البنية  أما 
والتلفزي، الذي ميتلك احتكار توزيع البّث األرضّي، تغّطي الشبكُة التماثلية للتلفزة العمومّية 99.8 %  
من البيوت التونسّية 260.وقد رُِصد استثمار قدْرُه أربعون مليون دينار لتطوير شبكة التلفزة الرقمّية 
األرضّية التي تغطي حوالي 90 % من الّسكّان. في الوقت احلالّي توجد مجموعة رقمّية تونسّية تعمل 
بصفة جتريبّية وهي تخّص القنوات التلفزيّة التالية: »الوطنّية1« و »الوطنّية 2« و »نسمة« و«حنبعل« 
و«TWT« و »احلوار التونسي« والقناة اإليطالّية األولى »راي أونوRAI UNO« التي تبّث برامجها في تونس 

منذ 1960مع انقطاع مؤقّتة من حني إلى آخر.

املصدر: الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعّي والّتلفزي.

..................................
 http://www.telediffusion.net.tn édit bancaire. Entretien   260
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عدد االشتراكات في شبكة اإلنترنت

محطات اإلرسال

http://www.telediffusion.net.tn
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األقمار  عبر  االستقبال  إلى  األرضّي  االستقبال  من  متزايدة  بصفة  الوطنّية  التلفزة  جمهور  ينتقل   
التلفزيّة  القنوات  وتبّث  سات«.  »نيل  عبر  وخصوصا  أوسع،  اختيار  وعن  التنّوع  عن  بحثا  الصناعّية 
 Eutelsat الوطنّية على القمر الصناعي »نيل سات« وبعض األقمار الّصناعّية األخرى منها »أوتلسات

» على وجه اخلصوص.

هما  الرقمّية  غير  األرضّية  الشبكة  على  قناتان  إال  توجد  ال  اخلاّصة  التلفزية  مؤّسسات  بني  ومن 
واعتبارا  الصناعّية.  األقمار  عبر  إال  تُبّث  فال  التلفزيّة  القنوات  بقّية  أّما   .»TVنسمة« و   »TVحنبعل«
لتحّول املشاهدين سريعا إلى االستقبال عبر األقمار الصناعّية فإنّه يُخَشى أن تتقادم البنية التحتّية 

التونسّية للبّث التلفزّي األرضّي من صنف TVT وال يتم جتديدها. 

 متتّد اخلدمات العمومّية للبّث اإلذاعّي أيضا إلى أغلبّية الّسكّان. حيث يغطي البّث اإلذاعي للمحطات 
الوطنّية الثالث: »إذاعة تونس الثقافية« و » إذاعة الشباب« و«إذاعة تونس الّدولّية« على املوجة القصيرة 
والقصيرة جّدا VHF/FM حوالي %90 من السكّان. اما اإلذاعة الرابعة )وهي اإلذاعة الوطنّية( فتبّث على 
املوجة القصيرة FM  وعلى املوجة املتوسطة )MW(. وتوجد في جّل املناطق أيضا إذاعة عمومّية جهويّة.
FM وتغطي  أما  »إذاعة الزيتونة« التي صارت اآلن ملكا للدولة فتبّث برامجها على املوجة القصيرة 
حواليْ ثمانني باملائة من الّسكّان. وتبّث بقّية اإلذاعات التي أُّسسْت قبل 14 جانفي )وهي  »موزاييك«261 
و«أكسبريس« و«شمس« و«جوهرة«( برامجها على مستوى جهوّي. وبخصوص اإلذاعات احملّلّية االثنتا 
متوّفرة  اختيارات جديدة  ما،  حّد  إلى  فتمثّل،   2011 تراخيص سنة  على  التي حتّصلت  اجلديدة  عشرة 
للمستمعني خارج تونس الكبرى وأهم املراكز اجلهويّة، ولكن من الّضرورّي تطويرُ املشهد اإلذاعّي من 
التي  ذاتها  الطريقة  باعتماد  للبّث  إلى تقدمي مطالب للحصول على ترخيص  الدعوة مرّة أخرى  خالل 
2011. و من املفروض أن يشمل أيضا تطوير  تبنّتها »الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال« سنة 

إذاعات جديدة أهلّية وجمعّياتّية.

مؤّشر 3.5 
قْصَد  واالتّصال  االعالم  تكنولوجيات  مجال  في  منسجمة  سياسة  ميارس  املعنّي  البلُد 

شة إلى اإلعالم تلبية حاجّيات اجملموعات املهمَّ
  

واالتّصال«  اإلعالم  »تكنولوجيات  إدماج سياسة  إلى  السّباقة  اإلفريقّية  البلدان  بني  من  تونس  كانت 
إلى  النفاذ  منّوا سريعا في مستوى  التونسّية  البالدُ  عرفْت   2002 فمنذ  الوطنّي.  إطار مخّططها  في 
»تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال« وذلك مع فتح قطاع االتّصاالت الالسلكّية والنهوض به خاّصة فيما 

يتعّلق باستغالل الهاتف اجلّوال وبشبكات االنترنت ذات التدفق  العالي. 

..................................

261   أسماؤها في األصل الفرنسي سبق ذكرها.
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املعدات  من  شبكة  وإيجاد  متينة  لشبكة  حتتّية  بنية  إنشاَء  اإلستراتيجّية   األولويّاُت  تضّمنْت  لقد 
الّتكنولوجية بتوفير مراكز عمومّية لالنترنت »Publinets«، والتشجيع على نفاذ العموم إلى شبكة 
االنترنت في املدارس واملكتبات العمومّية واملراكز العمومّية لالنترنت. كما تضمنت التشجيع على منط 

جديد من االقتصاد القائم على املعرفة من خالل الّتربية ودْعم املؤّسسات 261.
 

ومن املّتناقضات أّن حكومة الرّئيس اخمللوع قد حافظْت خالل هذه الفترة ذاتها على منظومة مراقبة 
محتويات شبكة االنترنت والتحكّم فيها، وهي تعتبر من بني أشّد املنظومات قمعا في العالم . وحتت 
الشعار الّسياسّي الهادف إلى بناء »مناخ من الثّقة لتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال« 262 اتّسع 
إلى حّد بعيد  263  بتونس بصفة تتجاوز  الوطنّية لـضمان أمن شبكة االنترنت  مجال اإلستراتيجية 
أداة  اإلستراتيجية  هذه  لتصير  االنترنت،  عبْر  واإلرهاب  اجلرائم  مقاومة  في  واملتمثّلة  املعَلنة  األهداَف 

لقْمع آلّي شامل جلميع األصوات اخلارجة عن الصف.

س موقع الواب الّساخر »توني زينTUNeZINE« أوّل منشقّ نشيط عن طريق  وكان زهير اليحياوي، مؤسِّ
االنترنت يدخل الّسجن. وقد متّ إيقاُفه في 4 جوان 2002 إثر نشر رسالة تنتقد الرّئيس السابق. وُسِجن 
في كنف السرّية كما ومتّ تعذيبه في مركز إيقاف عسكرّي قبل أن يُنَقل إلى سجن برج الرّومي حيث 

قضى ثمانية عشر شهرا، ثّم أُطِلق سراُحه في11 نوفمبر 2003.
 

السجن  الّصّحّية بسبب ظروف  تدهورْت وضعّيته  أن  بعد   2005 مارس   13 في  قلبية  نوبة  اثر  وتوفي 
املعلومات«    العاملّية جملتمع  »القّمَة  تونس  استقبلْت  ذاتها  الّسنة  وفي  بها.  قام  التي  اجلوع  وإضرابات 
االنترنت في كفاحهم ضدَّ  264. وعلى سبيل تكرمي زهير اليحياوي واالعتراف باجلميل للمنشقنّي عبْرَ 

االستبداد أعلن الرّئيُس املرزوقي، خالَل احتفال رسمّي أّن يوم 13 مارس سُيحتفل به مستقَبال باعتباره 
اليوم الوطنّي حلرّيّة االنترنت 265.

توصية 
ينبغي حتينيُ االستراتيجّية الوطنّية لتكنولوجيات اإلعالم واالتّصال حّتى تعكس االلتزامات   •

بحرّيّة االنترنت.

.................................
261    انظر   )World Economic Forum 2010( تكنولوجيات اإلعالم الشاملة، تقرير 2010-2009 )باإلجنليزية(.

262   املرجع السابق. 
cybersécurité   263

Sommet mondial sur la société de l’information   264
265   وكالة تونس إفريقيا لألنباء ، لقد أبدع مستعملو االنترنت في مقاومة االستبداد.

 الصنف الخامس : وجود قدرات في البنى األساسية كافية
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ملَحق أ. 
قائمة مراجع منتقاة 

22-11- بتاريخ  الّتونسّي،  والّدستور  اإلنسان  حقوق  عن  عاّم  إعالن   .)2011( الّدولّية  العفو  منّظمة 
              /http://www.amnesty.org/es/library/asset  2011،موقع

                  MDE 30/022/2011/es/d16e28a0-4bcc-4806-a83b-3b9c0973e874/mde300222011en.pdf

العمومّية  الهياكل  في  اإلداريّة  الوثائق  إلى  بالنفاذ  اخلاّص  املرسوم  على  تعليقات   -)2011)  19 املادّة 
http://www.article19.org/data/files medialibrary/2945/12-04-04-LA-tuni-  : موقع   بتونس،على 
sia-FR.pdf

الهيئة  وبإنشاء  والبصرّي  الّسمعّي  االتصال  بحرّيّة  املتعّلق  املرسوم  مشروع  تونس:   )2011)  19 املادّة 
العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي، على موقع: 

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2942/12-04-30-LA-tunisia.pdf

املادّة 19 (2011( اجلمهوريّة التونسّية: الـمرسوم املتعّلق بحرّيّة الّصحافة والّطباعة والنّشر،على موقع:
 http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/fr/R%C3%A9gulation%20de%20la%20
presse%20en%20Tunisie

أشكال  جميع  إلغاء  اتّفاقّية  إزاء  التحّفظات  رفع   :)2011( الدميقراطّيات  للنساء  التونسّية  اجلمعية 
الّتمييز ضد املرأة، ولكن ليس إزاء اإلعالن العاّم.

 اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات/إئتالف املنّظمات غير احلكومّية )2012( رصد وسائل اإلعالم 
في الفترة االنتقالّية: تونس أوت/ديسمبر 2011، التقرير النّهائّي.

 
ز. بريسون و ك. كرونتيريس: تونس: من الثورات إلى املؤّسسات )البنك العاملّي(، )باإلجنليزيّة( واألصل هو: 
)Brisson, Z. et Krontiris, K. )2012( Tunisia: from revolutions to institutions )World Bank/InfoDev)

واملراهق  الطفل  متثيل  درجات  عن  دراسة   :)2011( التوزري  وف.  احليزاوي  أ.  و  الفرجاني  ر.  و  شويخة  ع. 
والّشاّب في وسائل اإلعالم التونسّية )بالفرنسّية(، واألصل هو:

 Chouikha L., Ferjani R., Hizaoui A., Touzri F. )2011( Etude sur les représentations de l’enfant,
de l’adolescent et du jeune dans les médias tunisiens

http://www.unicef.org.tn/medias/etude-medias.pdf : واملرجع موجود على موقع 

http://www.amnesty.org/es/library/asset
http://www.article19.org/data/files
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2942/12-04-30-LA-tunisia.pdf
http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/fr/R%C3%A9gulation%20de%20la%20
http://www.unicef.org.tn/medias/etude-medias.pdf
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املؤمتر من أجل اجلمهوريّة )2012(: مخّطط من أجل تونس، على موقع :
http://www.cpr.tn/images/programmes/prgcpr_fr.pdf

حركة النهضة )2011(: برنامج حركة النهضة، على موقع:
http://www.slideshare.net/Ennahdha/programme-du-parti-ennahdha/download

الّتكّتل من أجل العمل و احلرّيّات : برنامج الّتكّتل في 100 اقتراح على موقع :
http://www.ettakatol.org/programme/Prog_fr/files/08.pdf

الرّابطة الّدولّية حلقوق اإلنسان )2011( : تونس ما بعد بن علي في مواجهة شياطني املاضي، على موقع:
http://www.fidh.org/La-Tunisie-post-Ben-Ali-face-aux

حرية  حول  املعلومات  لتبادل  الدولية  للشبكة  التابعة   التعبير  حرية  حالة  ملراقبة  تونس  مجموعة 
   IFEX-TMG التعبير

ما وراء الواجهة : كيف تنِسف املنظومٌة القضائّية املسيَّسٌة والعقوبات اإلداريّة حقوَق الفرد في تونس، 
   /http://ifex.org/tunisia/2010/06/07/tmg_report: تقرير املهّمة  7 لـ »مجموعة تونس«  على موقع

حرية  حول  املعلومات  لتبادل  الدولية  للشبكة  التابعة   التعبير  حرية  حالة  ملراقبة  تونس  مجموعة 
التعبير )IFEX-TMG 2011( : القمع ترك ندوبا عميقة في وسائل اإلعالم التونسّية: تقييم املتطالبات 
النّقديّة املتعّلقة بحرّيّة الّتعبير خالل االنتقال الّدميقراطّي بتونس، تقرير املهّمة 8 لـ »مجموعة تونس« 

 /http://ifex.org/tunisia/2011/06/16/deep_scars  : على موقع

حرية  حول  املعلومات  لتبادل  الدولية  للشبكة  التابعة   التعبير  حرية  حالة  ملراقبة  تونس  مجموعة 
أمام  استثنائّية  وحتّديات  بسيطة  إجنازات  الّشتاء؟  إلى  الرّبيع  من   :  )IFEX-TMG 2011(التعبير
http://www.ifex.org/tuni-  املدافعني التونسّيني عن حرّيّة التعبير، تقرير مجموعة تونس، على موقع:

sia/2012/07/10/duprintempsalhiver_  rapportdutmgdelifexjuillet2012francais_final.pdf
  

الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم و االتّصال )2011( : دلياللصحفي التونسي في احلملة االنتخابّية- 23 
أكتوبر -2011.

الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال )2011(:التقرير العاّم للهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال.
 

احلملة   – الرابع  التقرير  اإلعالم،  وسائل  رصد  وحدة  تقرير   )2011( لالنتخابات  املستقّلة  العليا  الهيئة 
االنتخابّية )23-1 أكتوبر 2011(. 

قائمة مراجع منتقاة 

http://www.cpr.tn/images/programmes/prgcpr_fr.pdf
http://www.slideshare.net/Ennahdha/programme-du-parti-ennahdha/download
http://www.ettakatol.org/programme/Prog_fr/files/08.pdf
http://www.fidh.org/La-Tunisie-post-Ben-Ali-face-aux
http://ifex.org/tunisia/2010/06/07/tmg_report
http://ifex.org/tunisia/2011/06/16/deep_scars
http://www.ifex.org/tuni%EF%BF%BD
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الّتقنّيني  2011 جملموعة الشركاء  )2012(: حتليل املرسوم عدد 116- لسنة  م. ينسن و ج-ف فورنيمون 
 Janssen, M. and Furnémont J-F )2012(. Analyse ،واملالّيني لدعم قطاع وسائل اإلعالم التونسّية

du Décret-واألصل هو: :
 loi 2011-116 pour le Groupe des partenaires techniques et financiers en appui au secteur
des médias tunisiens

صحيفة »البريس«، عدد خاّص، ماي 2012: وسائل اإلعالم في تونس : أحرار ولكن إلى متى؟ 

مركز »بيو للبحوث« 266 (2012(« تقرير عن مواقف »بيو«اإلجمالّية من مشروع الرّبيع العربّي، متّ نشرُه 
يوم 10 جويلية 2012، واألصل هو:

Pew Research Centre )2012) Pew Global Attitudes Project Arab Spring Report
على موقع: 

-http://www.pewglobal.org/files/2012/07/Pew-Global-Attitudes-Project-Arab-Spring-Report
FINALTuesday-July-10-2012.pdf

والّطباعة  الصحافة  بحرّيّة  املتعّلق  لسنة2011   115 عدد  املرسوم  حتليل   :)2011( حدود  بال  مراسلون 
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120227_code_de_la_tunisie.pdf : والنّشر، على موقع

   

النقابة الوطنّية للصحفّيني التونسّيني)2012(: التقرير الّسنوّي عن حرّيّة الّصحافة بتونس.

.................................

266       مركز أمريكي خيري، مقرّه بواشنطن، يهتّم باملعلومات وبقضايا الصحفيني لغايات غير جتاريّة في األصل، سبق ذكره.

http://www.pewglobal.org/files/2012/07/Pew-Global-Attitudes-Project-Arab-Spring-Report
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120227_code_de_la_tunisie.pdf
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ملحق ب.
الّتشريعات املتعّلقة مبجال اإلعالم واالتصال

 
َّخ في 25 أفريل 1957 يتعلق بتأسيس اختصاص الدولة باإلذاعة الصوتية والنظرية باململكة  األمر املؤر

التونسية وإحداث ميزان ملحق لإلذاعة والتلفزة التونسية.

َّخ في 25 ماي 1971 واملتعّلق بتنظيم مهنة عون اإلشهار الّتجارّي. القانون عدد 22 لسنة 1971 املؤر

 1975 32 لسنة  2010 ، مبا في ذلك القانون عدد  ، النّّص املدعَّم لسنة   1975 مجّلة الّصحافة لسنة 
َّخ في 28 أفريل 1975 والنصوص املنقحة له في 1988و1993و2001. املؤر

َّخ في 7 أوت واملتعّلق بإحداث الوكالة التونسّية لالتّصال اخلارجّي.  القانون عدد 18لسنة 1976 املؤر

القانون عدد 8 لسنة 1993املؤرخ في 1 فيفري 1993 والقاضي بإحداث الديوان الوطنّي لإلرسال اإلذاعّي 
والّتلفزي.

األمر عدد 632 لسنة 2002 املؤرخ في 1 أفريل 2002 املتعّلق بضبط مشموالت املركز اإلفريقي لتحسني 
مستوى الصحفيني واالتصاليني وتنظيمه اإلداري واملالي وطرق تسييره.

القانون عدد 63 لسنة 2004 املؤرّخ في 27 جويلية 2004 واملتعّلق بحماية املعطيات الّشخصّية.

اجملّلة اجلزائّية )2005(، محينة مصادق عليها من طرف اجمللس الوطني لتنظيم األحكام التشريعيةوالتراتيب 
اجلاري بها العمل )وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2005 املؤرخ في 6جوان 2005(،

الّسمعّي  العمومّية للقطاع  باملؤّسسات  واملتعّلق   2007 4 جوان  املؤرّخ في   2007 33 لسنة  أمر عدد 
والبصرّي.

أمر عدد 1868 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بإحداث مؤسسة »«اإلذاعة التونسّية« 
وضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق تسييرها.

 
أمر عدد 1868 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بإحداث مؤسسة »التلفزة التونسية« 

وضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق تسييرها.

مرسوم عدد 10 لسنة 2011 املؤرّخ في 2 مارس 2011 واملتعّلق بإحداث هيئة وطنّية مستقّلة إلصالح 
اإلعالم واالتّصال. 

الّتشريعات المتعّلقة بمجال اإلعالم واالتصال 
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للهياكل  اإلداريّة  الوثائق  إلى  بالنفاذ  واملتعّلق   2011 ماي   26 في  املؤرّخ   2011 لسنة   41 عدد  مرسوم 
العمومّية.

ح للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 املؤرّخ في  مرسوم عدد 54 لسنة 2011 املؤرّخ في 11 جوان 2011 واملنقِّ
26 ماي 2011 . 

السمعية  اإلعالم  وسائل  على  يتعني  التي  القواعد  بضبط  يتعلق   2011 سبتمبر   3 في  مؤرخ  قرار 
والبصرية التقيد بها خالل احلملة االنتخابية.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية.

والتلفزية  اإلذاعية  إنتاج وبرمجة وبث احلصص  2011 يتعلق بضبط شروط  3 سبتمبر  قرار مؤرخ في 
املتعلقة باحلملة االنتخابية.

مرسوم عدد 115لسنة 2011 املؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 واملتعّلق بحرّيّة الّصحافة والّطباعة والنّشر.

2011 واملتعّلق بحرّيّة االتّصال الّسمعّي والبصرّي  2 نوفمبر  2011 املؤرّخ في  116 لسنة  مرسوم عدد 
وبإحداث الهيئة العليا املستقّلة لالتّصال الّسمعّي والبصرّي.

منشور عدد 25 املؤرّخ في 5 ماي 2012 املتعّلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداريّة للهياكل العمومّية. 
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ملحق ج.
الشخصيات التي متّت استشارتها

TV أنيس بن عبد اهلل،                      قناة نسمة
كمال عبد القادر                        ANF الوكالة الوطنّية للتردّدات

محّمد الهادي عبد الالوي           صحيفة البريس.
ATJJعبد الرّؤوف بالي                        اجلمعّية التونسّية للصحفيني الشبان

سعاد بن أحمد                          إذاعة صفاقس
سوار عمايديّة                           صوت اآلخرين

فتحّية بن عّمار                          التلفزة الوطنّية
FM هاجر عجرود                              إذاعة أكسبريس

  FM غفران العكرمي                         إذاعة أكسبريس
هاجر البحري                             صوت تونس

بشير طمباري                            إذاعة قفصة
احلبيب بلعيد                             الرئيس املدير العاّم السابق ملؤسسة اإلذاعة التونسّية

 Espace Manager                               نهى بالعيد
ألفة بن حسني                          صحيفة البريس 

سهام بن سدرين                          اجمللس الوطني للحرّيّات بتونس - مرصد حريات الصحافة والنشر واإلبداع
محّمد الصالح بالطّيب             املغرب الكبير ميديا

leskoop.com                    عماد الّدين بولعابة
نادرة بوكسرة                             الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال

لسعد بوخشينة                       TWT العاملّية التونسية 
الفاهم بوكّدوس                        املركز الوطنّي حلرّيّات الصحافة

حميدة البور                               الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار 
جمال الدين بوريقة                    دار الصباح

نور الدين بوعّتور                        راديو موزاييك
                                               Emmanuel Boutterin AMARC                           إّمنويال بوتّرين

معزّ شقشوق                            الوكالة التونسّية لالنترنت
حياة شعور                                وزارة تكنولوجيات االتصال

العربي شويخة                          الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار 
مختار الظاهري                         منّظمة األمم املّتحدة للطفولة

محمود الذّوّادي                          مركز تونس حلرّيّة الّصحافة
رشيدة النّيفر                            أستاذة جامعّية
Forum Tunisie                             زينب الّصّدام

فيصل بّيولي                             وزارة تكنولوجيات االتّصال 

الشخصيات التي تّمت استشارتها 
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رياض الفرجاني                   خبير في االتّصاالت
صالح الفورتي                    النقابة التونسية لإلذاعات احلرّة 

رمي قاسم                            الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال  
فاطمة غندور                     جامعة طرابلس

  RSF Olivia Gré          أوليفيا قري
سميرة قّديش                    وزارة التربية الوطنّية

3C Etudes هشام قرفالي                     اجملّمع العاملي للدراسات
 Nawaat.org                      رياض قرفالي

الطاهر بن قيجة                 طالب
لطفي احلاّجي                     صحفّي بقناة اجلزيرة
حافظ مريبح                      صحفي بقناة اجلزيرة

بُشرى باحلاج حميدة           اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات
حليمة اجلويني                   اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات

زهير بن حمد                      اإلذاعة التونسّية
ُسمّية حمالوي                   راديو 6

نرجس حّمامي                    التلفزة التونسّية
جنيبة حمروني                     النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

محمد حسناوي                 مركز سفير
الطاهر بن حسني               احلوار التونسي

زياد الهاني                          النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
 Andrew Heslop WAN-IFRA                    أندريو هسلوب

عبد الكرمي احليزاوي             مدير املركز اإلفريقّي لتدريب الّصحفّيني واالتّصالّيني
فتحّية حيزم                       اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات
رباب إسماعيل                    اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات

جمال بن علي                     إذاعة املنستير
جمال الّدين جمال              وكالة تونس إفريقيا لألنباء 

                                                                                     Virginie Jouan IFEX-TMG                     فرجينيا جوان
 TWT عصام   اخلريجي                 العاملّية التونسية

TV خلود املاجري                       نسمة
Oasis FM                    محّمد كشط

كمال العبيدي                    رئيس الهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال.
جالل األخضر                      التلفزة التونسّية

مصطفى بن اللطّيف         أستاذ جامعّي
مبروك املعشاوي                 إذاعة الكاف

محّمد معالي                     مركز تونس حلرّيّة الّصحافة
زهير مخلوف                      منّظمة العفو الّدولّية، فرع تونس
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محسن غمام مالك                الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي 
منوبّية بن غذاهم                   جامعة تونس

منجي مرزوق                          وزارة تكنولوجيات االتّصال
ATUCOM مصطفى املصمودي               اجلمعّية التونسية لالتصال
محّمد املؤدّب                          الرئيس املدير العاّم لإلذاعة التونسّية.

CAWTAR                       اعتدال مجبري
Le Temps                            مالك خلضر

 Toby Mendel Centre for Law and Democracy طوبي مندل                            مركز قانون ودميقراطّية
عمر املستيري                         إذاعة »كلمة«

عبد الّسّتار بن موسى            الرابطة التونسّية للدفاع عن حقوق اإلنسان
آمال املزابي                             النقابة التونسّية ملديري املؤسسات اإلعالمية 

حبيب نصرة                           قناة حنبعل
جنيب جريدات                         صحيفة »األولى«

سهى بن عثمان                     اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات
سّيدة رشيد                           اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات

رضوان الشرفي                       النقابة التونسّية ملديري املؤسسات اإلعالمية
أمين الرّزقي                              احلوار التونسي

Jorgen Ringgaard IMS                          يورقن رينقارد
توفيق الرجبي                         وزارة تكنولوجيات االتّصال

 Lucas Roxo Le Maghreb          لوكاتش روكسو، املغرب
CAWTAR                         مرمي بن سالم

ATJJ سيدة احلمامي                       اجلمعّية التونسّية للصحفيني الشبان
 FM حامت الصاحلي                         إذاعة الشعانبي

كمال الّسّماري                       دار الصباح
سمير احلاج منصور                الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي

هشام السنوسي                   املادّة 19 والهيئة الوطنّية إلصالح اإلعالم واالتّصال
Archibat                      آمال السويسي

كريستينا ستوكوود              مجموعة تونس ملراقبة حالة حرية التعبير التابعة  للشبكة الدولية
Krtisina Stockwood IFEX-TMG لتبادل املعلومات حول حرية التعبير                                              

African Manager                    خديجة الّطبوبي
Alexandre Delvaux /ألكسندر دلفو                        خبير في اإلعالم لدى سفارة سويسرا بتونس

املنجي ثامر                            وزارة تكنولوجيات االتّصال 
الصادق التومي                       الديوان الوطني لإلرسال إذاعي والتلفزي

هيلني دملاس                            Helene Delmas الـملحقة اإلعالمّية ، املعهد الفرنسّي بتونس
يوسف الوسالتي                    نقابة املؤسسات الصحفّية املستقّلة واحلزبّية

توفيق يعقوب                         مدير معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

الشخصيات التي تّمت استشارتها 
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محمد الطيب اليوسفي              الرئيس املدير العاّم لوكالة تونس إفريقيا لألنباء
مرمي الزّغيدي                                اجلمعية التونسّية للنساء الدميقراطّيات

لطفي زيتون                                مستشار لدى رئيس احلكومة
Kif FM كمال زوينت                                  راديو
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