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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 واالتصال اإلعالم إلصالح مستقلة وطنية هيئة بإحداث يتعلق 1100 مارس 1 في مؤرخ 1100 لسنة 01 عدد مرسوم

 المؤقت، الجمهورية رئيس إن

 األول، الوزير من باقتراح

 الدستور، من 75و 82 الفصلين على االطالع بعد

 المستشارين ومجلس النواب مجلس عمل بتنظيم المتعلق 8008 جوان 48 في المؤرخ 8008 لسنة 82 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، 28 الفصل وخاصة 8002 ماي 88 في المؤرخ 8002 لسنة 28 عدد األساسي بالقانون إتمامه تم كما ببعضهما وعالقتهما

 وإتمامها تنقيحها تم كما 4752 ديسمبر 24 في المؤرخ 4752 لسنة 24 عدد القانون بمقتضى الصادرة العمومية المحاسبة مجلة وعلى

 الالحقة، بالنصوص

 طبقا مراسيم اتخاذ في المؤقت الجمهورية رئيس إلى بالتفويض المتعلق 8044 فيفري 7 في المؤرخ 8044 لسنة 7 عدد القانون وعلى

 الدستور، من 82 للفصل

 .األول الوزير وظائف وضبط أولى وزارة بإحداث المتعلق 4727 نوفمبر 5 في المؤرخ 4727 لسنة 800 عدد األمر وعلى

 : نصه اآلتي المرسوم يصدر

 .واالتصال اإلعالم إلصالح الوطنية الهيئة تسمى مستقلة وطنية هيئة تحدث – األول الفصل

 وتتولى التعبير حرية في الدولية المعايير مراعاة مع واالتصال اإلعالم إصالح حول مقترحاتها تقديم الهيئة تتولى – 1 الفصل

 :بالخصوص

 جوانبه، بمختلف اإلعالم وضع تقييم 

 الشعب حق وحماية الثورة أهداف مستوى إلى واالتصالية اإلعالمية بالمؤسسات باالرتقاء كفيلة تصورات اقتراح 

 ونزيه، وتعددي حر إعالم في التونسي

 الصحافة قطاع في مستقلة تعديلية هياكل إحداث ذلك من أعاله إليها المشار األهداف لتجسيم الالزمة التشريعات اقتراح 

 اإللكتروني، اإلعالم وقطاع البصري السمعي والقطاع المكتوبة

 والمقترحات، التقييم بحصيلة العام والرأي المعنية الجهات إعالم 

 الغرض في خاص نص صدور انتظار في تلفزية، أو إذاعية قنوات إلحداث المقدمة المطالب بشأن الرأي إبداء. 

 :الهيئة تتركب – 3 الفصل

 بأمر، تعيينه يتم واالتصال اإلعالم مجال في واالستقاللية بالكفاءة له مشهود رئيس، من 

 في واالختصاص والخبرة المهنة أهل بين من الهيئة رئيس قبل من اختيارهم يتم ثمانية، عن عددهم يقل ال أعضاء، من 

 .المدني المجتمع في المعنية والمنظمات الهيئات مع التشاور بعد وذلك والقانون، واالتصال اإلعالم مجاالت

 .بأمر وأعضائها الهيئة رئيس تعيين ويتم

 أو رئيسها من بدعوة ذلك إلى الحاجة دعت وكلما دورية بصفة اجتماعاتها واالتصال اإلعالم إلصالح الوطنية الهيئة تعقد – 4 الفصل

 .األعضاء مع التشاور بعد أعمالها جدول يحدد الذي ينوبه من

 التي النصوص وجميع لالتصال األعلى بالمجلس المتعلق 8002 ماي 8 في المؤرخ 8002 لسنة 20 عدد القانون يلغى – 5 الفصل

 .تممته أو نقحته
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
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 .عليه المحمولة بااللتزامات تتعهد التي الدولة إلى لالتصال األعلى المجلس أمالك تحال – 6 الفصل

 .األولى الوزارة ميزانية على واالتصال اإلعالم إلصالح الوطنية الهيئة أعمال بتسيير المتعلقة المصاريف تحّمل – 7 الفصل

 .حاال به العمل ويجرى التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي المرسوم هذا بتنفيذ مكلف األول الوزير – 8 الفصل

 .1100 مارس 1 في تونس


