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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 بحرية المتعلق 1111 نوفمبر 1 في مؤرخال 1111 لسنة 111 عدد مرسومالتتعلق بتنقيح 34/2020عدد  مبادرة تشريعية
 والبصري السمعي لالتصال مستقلة عليا هيئة وبإحداث والبصري السمعي االتصال

 

 .7تعديل الفصل  األول:الفصل 

إلى صري البو عالم السمعيإلصري اإلشراف على تنظيم وتعديل اتواصل الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والب –جديد  7الفصل 
 لدستور.من ا 721بالفصل عليها  حين تأسيس وانتخاب هيئة االتصال السمعي والبصري المنصوص

 مكرر جديد  7الفصل إضافة  – 1الفصل 

شهود لها تسع شخصيات مستقلة مهيئة جماعية تتكون من لالتصال السمعي والبصري  المستقلةالهيئة العليا تسير  –مكرر جديد  7الفصل 
فق و ألعضائهوباألغلبية المطلقة من طرف مجلس نواب الشعب واالتصال يقع انتخابهم النزاهة في مجاالت اإلعالم لخبرة والكفاءة وبا

 الشروط التالية: 

  دمية أقمن غير المتمرنين له ومحام مباشر القضاء اإلداري  منومستشار من الرتبة الثانية على األقل قاض عدلي  أعضاء:ثالث
تقلة مسالهيئة العليا المهام رئيس وآخر نائب لرئيس هؤالء األعضاء أحد هذين ويتولى  األقل،ممارسة فعلية على عشر سنوات 

 لالتصال السمعي والبصري.

  موميالقطاع السمعي والبصري الععلى األقل خبرة في تكون ألحدهما عضوان.  

  الممثلة للصحفيين.الهيئات المهنية  تقترحهم نستة مرشحيمن عضوان 

  واالتصالية.حاب المنشآت اإلعالمية ألصالهيئات الممثلة مرشحين تقترحهم  ةمن ثالثعضو 

لسنتين ا سياسي خالللحزب أو عملوا كأجراء أو حزبية أو سياسية ت حكومية أو نيابية عمومية مسؤوليايقبل ترشح اشخاص تحملوا وال 
تصالية اوة منشآت إعالميمالية في  حمساهمات أو مصالبصورة مباشرة أو غير مباشرة ترشيح من كانت لهم كما ال يقبل لتعيينهم السابقتين 
 كامل الوقت.ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا  .أو المساهماتتخليهم عن تلك المصالح إذا تبين 

 نتين بالتناوب.كل ستجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة ويقع . لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديدانتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها يتم 

لحدوثه مع مراعاة سده خالل الثالث أشهر الموالية مدة العضوية، يفع من تاريخ انتهاء أكثر من ست أشهر شغور قبل حالة حدوث وفي 
 من هذا الفصل. األولىأحكام الفقرة 

 الذين عينوا لتعويضهم. لألعضاءلمدة المتبقية غور مهامهم للسد الشأعضاء الهيئة المنتخبون ويتولى 

 .لفترة ال تتجاوز سنتينلمهامهم في حالة توليهم المنتخبين لسد الشغور بالنسبة لألعضاء تجديد مدة العضوية يمكن 

 من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.ثالثة أشهر في ظرف تجديد انتخاب الهيئة الحالية ويتم 

 مكرر  17الفصل إضافة  – 3الفصل 

 .ألي ترخيصالفضائية إحداث لقنوات اإلذاعية أو التلفزيونية يخضع ال  –مكرر  17لفصل ا

قابل وصل في مالعليا لالتصال السمعي والبصري بالوجود لدى كتابة الهيئة يح تصر يقوم بإيداعقناة فضائية أن على كل من يحدث لكن 
أسماء  وبقائمة فيوعرفها الجبائي سجلها التجاري للقناة أو رقم لكة اأو المؤسسة المالمتعلقة باسم الشخص يتضمن كل المعطيات ذلك 

 مسيريها.مؤسسيها و


