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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 جويلية 5 في مؤرخ والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا والهيئة لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة بين مشترك قرار
 والبصري السمعي واالتصال اإلعالم بوسائل االستفتاء وحملة االنتخابية للحملة الخاّصة القواعد بضبط يتعلّق 4102

 وإجراءاتها

 ،والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة ومجلس لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 الفصل من 4 والفقرة 335و 331و 335و 55و 55و 84و 13و 13 الفصول وخاّصة التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد
 منه، 384

 جميع وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم والمتعلّق 3133 ديسمبر 31 في المؤرخ 3133 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى
 وتممته، نقحته التي النصوص

 جميع وعلى لالنتخابات المستقلّة العليا بالهيئة والمتعلّق 3133 ديسمبر 31 في المؤرخ 3133 لسنة 31 عدد األساسي القانون وعلى
 وتممته، نقحته التي النصوص

 من الثالثة الفقرة وخاّصة واالستفتاء باالنتخابات المتعلّق 3138 ماي 31 في المؤرخ 3138 لسنة 31 عدد األساسي القانون وعلى
 منه، 58 والفصل 15 الفصل

  منه، 81 و 85و 88و 81و 83و 5و 8و 1 الفصول وخاّصة 3133 نوفمبر 3 في المؤرخ 3133 لسنة 331 عدد المرسوم وعلى

  :يلي ما قررا التداول، وبعد

 عامة أحكام – األول الباب

 لكل بالنسبة وذلك وإجراءاتها، والبصري السمعي واالتصال اإلعالم بوسائل الخاّصة الحملة قواعد القرار هذا يضبط – األول الفصل
 يضبط كما غيرها، أو المباشر التعبير حصص أو السياسية المناظرات أو الحوارات أو السياسية المنابر أو باألخبار تعلقت سواء البرامج
 .االنتخابية بالحمالت المتعلّقة والفقرات والتقارير البرامج إنتاج شروط

 التابعة االلكترونية المواقع وعلى والخاصة العمومية الوطنّية والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل على القرار هذا أحكام وتنطبق
 اإلنتاج وشركات الوكاالت وعلى األجنبية القنوات ومكاتب مراسلي على أيضا   وتنطبق. االستفتاء حملة أو االنتخابية الحملة أثناء لها،

 .التونسّية الجمهورية داخل معها المتعاقدة

 :القرار هذا معنى على التالية بالمصطلحات يقصد  – 4 الفصل

 االنتخابات في والمترشح التشريعية االنتخابات في المترشحة القائمات: الحزب أو المترشح أو المترشحة القائمة  
 االستفتاء، في والحزب الرئاسية

 الفترة خالل األحزاب أو مساندوهم أو المترشحة القائمات أو المترشحون بها يقوم التي األنشطة مجموع: الحملة  
 واألساليب الدعاية وسائل مختلف باعتماد باالستفتاء المتعلق البرنامج أو االنتخابي بالبرنامج للتعريف قانونا المحددة
 االقتراع، يوم لفائدتهم للتصويت الناخبين حث قصد قانونا المتاحة

 والجمعياتية والخاصة العمومية والبصري السمعي االتصال منشآت هي: الوطنية والبصري السمعي اإلعالم وسائل  
 ،3133 لسنة 331 عدد المرسوم نظمها ما نحو على البث نشاط تمارس التي

 في الرئاسية االنتخابات في والمترشحين التشريعية االنتخابات في المترشحة القائمات ممثلي حق هو: المباشر التعبير  
 .متساوية زمنية مدة في االنتخابية برامجهم لعرض العمومية والبصري السمعي االتصال وسائل خالل من االتصال

 الحملة أثناء اإلعالمية التغطية – الثاني الباب

 والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل وواجبات حقوق – األول القسم

 المتعلّق لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة قرار في الواردة لألحكام والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل تخضع  – 3 الفصل
 .االستفتاء وفترة االنتخابية الفترة أثناء استعمالها وشروط اإلعالم لوسائل العاّمة القواعد بضبط



 2 / 4 

 

 

 
 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 

 والنزاهة الحياد بمبدأي التقّيد مع للحملة تغطيتها في التعبير بحرية والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل تتمّتع  – 2 الفصل
 المهنة وأخالقيات القرار هذا في الواردة والضوابط

 والبصري السمعي اإلعالم وسائل إلى النفاذ حق الحملة خالل والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة تضمن  – 5 الفصل
 االنتخابي القانون من 15 الفصل أحكام مراعاة مع اإلنصاف، أساس على واألحزاب والمترشحين المترشحة القائمات جميع إلى بالنسبة

 أو للثلب تعّرض حزب أو مترّشح أو مترّشحة قائمة كل تمّكن أن والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل على يجب  – 6 الفصل
 أجل في وذلك باألمر، المعني من بطلب خاطئة، معطيات شأنه في وردت إن التصحيح ومن المعنية اإلعالم وسيلة في الرد حق من الشتم

 الغرض في طلب إيداع من ساعة 38 يتجاوز ال

 أو كرامته أو سمعته أو الشخص شرف من نيل الخبر أو المعلومة عن ترتب قد يكون أن يتعين الشتم، أو الثلب بسبب الرد حق ولممارسة
 .عرضه

 .سمعته أو الشخص شرف من النيل شأنها من أو للغير المشروعة للمصلحة أو للقانون مخالفة عبارات الرد حق يتضّمن أن يجوز ال

 للحملة اإلعالمية للتغطية التفصيلي المخّطط – الثاني القسم

 مع بالتشاور تعتمده اإلعالمية لتغطيتها تفصيليا مخططا الحملة انطالق قبل والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل ُتعد  – 7 الفصل
 .التفصيلي مخّططها ضمن للحملة المخصصة البرامج ونوعية عدد تحديد في الحق ولها. تحريرها هيئات

 .االلكترونية مواقعها وعلى والبصري السمعي واالتصال اإلعالم لوسائل والتلفزية اإلذاعية البرامج على المخطط هذا وينطبق

 المواقع على وينشر والبصري، السمعي لالتصال المستقلة العليا للهيئة عليه المصادقة فور التفصيلي المخّطط ُيسلّم  – 8 الفصل
  .والبصري السمعي واالتصال اإلعالم لوسائل االلكترونية

 والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل إلى النفاذ – الثالث القسم

 بين اإلنصاف أساس على إليها النفاذ في الحق باحترام الحملة خالل والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل تلتزم  – 9 الفصل
 .األحزاب أو المترّشحين أو المترّشحة القائمات جميع

 : بـ ذلك ويكون

 الرئاسية، االنتخابات من األولى للدورة للمترشحين متساوية تغطية توفير  
 من األولى للدورة األولية النتائج عن اإلعالن بعد األصوات أعلى على الحائزْين للمترشحْين متساوية تغطية توفير  

 الثانية، للدورة االنتخابي الصمت فترة بدء حين وإلى الرئاسية االنتخابات
 .االستفتاء في المشاركة لألحزاب متساوية تغطية توفير  
 المعايير وفق وذلك المترّشحة، قائماتها عدد مع متناسبة تكون التشريعية االنتخابات في المترشحة للقائمات تغطية توفير  

 :التالية
 للتغطية المخصصة البرامج من% 81و 11 بين( : أ الصنف) دائرة 11 إلى 31 في المترشحة القائمات إلى بالنسبة .3

 المعنية، القائمات جميع بين بالتساوي توزع للحملة اإلعالمية
 للتغطية المخصصة البرامج من% 11و 31 بين( : ب الصنف) دائرة 35 إلى 34 في المترشحة القائمات إلى النسبةب .3

 المعنية، القائمات جميع بين بالتساوي توزع للحملة اإلعالمية
 للتغطية المخصصة البرامج من% 31و 35 بين( : ج الصنف) دائرة 35 إلى 1 في المترشحة القائمات إلى بالنسبة  .1

 المعنية، القائمات جميع بين بالتساوي توزع للحملة اإلعالمية
 المخصصة البرامج من% 31و% 5 بين(: د صنف) دوائر خمس إلى واحدة دائرة في المترشحة القائمات إلى بالنسبة .8

 .المعنية القائمات جميع بين بالتساوي توزع للحملة اإلعالمية للتغطية

  :لحزب أو لمترشح أو مترشحة لقائمة تغطية كل للحملة اإلعالمية التغطية ضمن تحتسب  – 01 الفصل

  أخرى، صفة أي أو تلك، بصفته الحزب عن ممّثل أو المترشح أو المترشحة القائمة عضو من فيها التعبير تمّ   
 آخر، موضوع أي أو الحملة بمواضيع تعلقت  
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  .غيرها في أو بالحملة المتعلقة البرامج في تّمت  
 .الرد حق يقتضيه ما ذلك من ويستثنى

 وإنتاج بث ظروف من األحزاب أو المترشحين أو المترشحة القائمات تمكين على والبصري السمعي اإلعالم وسائل تعمل  – 00 الفصل
 .متماثلة

 يشار كما للحملة، اإلعالمية التغطية ضمن تندرج كونها عن تعلن خاّصة بإشارة مسبوقة للحملة المخصصة البرامج تكون – 04 الفصل
 .البث خالل صراحة ذلك إلى

 أو المترّشحة القائمات وتصريحات بيانات من مقتطفات اختيار عند والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل تلتزم  – 03 الفصل
 .العام معناها تحريف بعدم األحزاب أو المترشحين

 بما محتواها من االقتطاع أو تركيبها بإعادة تقوم أن االلكترونية مواقعها على للحملة والتلفزية اإلذاعية البرامج نشر عند عليها ويمنع
 .واإلنصاف الحياد بمبدأي يخل أو مغايرا   مضمونا   تحميله إلى يؤّدي أو األصلي مضمونها من يمس

 مبدأ والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل احترام مدى والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة تراقب  – 02 الفصل
 .للعموم نشره يقع الغرض في دوريا تقريرا وتعد اإلنصاف

 السمعي اإلعالم وسيلة إلى نظر لفت اإلنصاف، بمبدإ إلخالل معاينتها صورة في والبصري، السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة توجه
  .اآلجال أقرب في اإلخالل تدارك عليها يجب التي المعنية والبصري

 المباشرة غير االنتخابية الدعاية – الرابع القسم

 أي عن أو النيابي المجلس أعضاء أو الحكومة أو الجمهورية رئاسة عن صادر رسمي خطاب كل نشر الحملة خالل يمنع  – 05  الفصل
  .القصوى اإلعالمية الضرورة حالة ذلك من وتستثنى االنتخابية، الدعاية أشكال من شكل أي يتضمن أخرى عمومية سلطة

 .خاّصة إعالمية تغطية ألهميته يستوجب استثنائية ظروف في طرأ أو متكرر غير وطني حدث كل قصوى إعالمية ضرورة وتعتبر

 تعكس ال وأن انتخابية دعاية التدخالت تتضّمن ال أن على الحاالت هذه في والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل وتحرص
 .انتخابية دعائية دالالت ذات مواقف أي فيها التصريحات

 ومقدمي األخبار ومحرري المنشطين من ترشح من كل ظهور منع على والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل تعمل – 06الفصل
 المساحات غير في وذلك الحملة، خالل والتلفزية اإلذاعية ببرامجها بالصوت أو بالصورة يظهر مترّشح وكل والصحفيين البرامج

 .األحزاب أو المترشحين أو المترشحة للقائمات المخّصصة

 بالتغطية عالقة لها بمهام لالنتخابات ترشحهم أعلنوا أو ترشحوا والذين تحريرّية مهاما   يباشرون الذين أعوانها تكليف عدم على تعمل كما
 .للحملة اإلعالمية

 التونسية والتلفزة اإلذاعة عبر المباشر التعبير في –س الخام لقسما

 أو المترشحين أو المترشحة القائمات بين اإلعالمية التغطية في المساواة على التونسية والتلفزة اإلذاعة مؤسستا تعمل  – 07 الفصل
 .األحزاب

 المترشحة القائمات لكل متماثلة ظروف في المباشر التعبير برامج وتبّثان التونسية والتلفزة اإلذاعة مؤسستا تنتج  – 08 الفصل
 .واألحزاب والمترشحين

 الهيئة تتخذها تفصيلية مذكرة ضمن وغيرها البث وترتيب وتوقيت ومدة شكل ذلك في بما والعرض اإلنتاج شروط تحدد  – 09 الفصل
 بعد ساعة 53 تقدير أقصى على نشرها ويقع التونسية، والتلفزة اإلذاعة مؤسستي استشارة بعد والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا
 .نهائيا المقبولين والمترشحين المترشحة القائمات نشر

 التعبير من إعاقة ذي مترشح كل تمنع قد التي العراقيل جميع لرفع الالزمة التدابير التونسية والتلفزة اإلذاعة مؤسستا تتخذ  – 41 الفصل
 .البرامج تلك إلنتاج المعّدة لألستديوهات النفاذ تيسير ذلك في بما المباشر، التعبير برامج في
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 إعفاء تتضّمن المذكورة الحصص وأثناء قبل تبث إشارة بواسطة المباشر للتعبير المخصصة البرامج عن اإلعالن يتم  – 40 الفصل
 .مضامين من الحصص تلك تضمنته عّما مسؤولية أية من والبصري السمعي االتصال منشأة

 ببث استثنائيا ويسمح الخاصة، والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل قبل من المباشر التعبير برامج بث يمكن ال  – 44 الفصل
 .مغايرا   مضمونا   تحميلها إلى يؤّدي أو األصلي مضمونها من ذلك يمس أن دون الصحفية التعاليق إطار في منها قصيرة مقتطفات

 اإلعالمية بالتغطية يتعلق خاصا جدوال االلكتروني موقعها على والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة تضع – 43 الفصل
 .للحملة

 للحملة اإلعالمية للتغطية التفصيلية والمخططات المباشر التعبير لحصص التفصيلية المذكرة االلكتروني موقعها على كذلك وتنشر
 .والبصري السمعي واالتصال اإلعالم وسائل قبل من المعتمدة

 ختامية أحكام –لث الثا الباب

 3133 نوفمبر 3 في المؤرخ 3133 لسنة 331 عدد المرسوم ألحكام وفقا عليه يعاقب القرار هذا ألحكام خرق كل  – 42 الفصل
 .واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 3138 ماي 31 في المؤرخ 3138 لسنة 31 عدد األساسي القانون وألحكام

 والموقع لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة االلكتروني الموقع وعلى التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر – 45 الفصل
 .حاالّ  وينفّذ والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا للهيئة االلكتروني

 .4102 جويلية 5 في تونس

 


