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توصيات ومقترحات بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة االتصال السمعي والبصري

مقدمة
ظهــرت الهيئــات المســتقلة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ  1878ثــمّ انتقلــت إلــى المنظومــة الفرنســية منــذ 1978
وشــهدت ضمنهــا تطــورات عديــدة أوال باعتبارهــا هيئــات إداريــة مســتقلة قبــل أن تظهــر الهيئــات العموميــة المســتقلة المتمتعــة
بالشــخصية القانونيــة ومــن بعدهــا الهيئــات الدســتورية المســتقلة فــي .2011
وليســت الهيئــات المســتقلة بغريبــة عــن القانــون التونســي فقــد ظهــرت قبــل  2011مــن خــال تجربــة هيئــة الســوق الماليــة
والهيئــة الوطنيــة لالتصــاالت والهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية والهيئــة العامــة للتأميــن .وبالتزامــن مــع ثــورة
 2011تــم إحــداث مؤسســات بالرغــم مــن اختــاف تســميتها فهــي داخلــة وال شــك ضمــن صنــف الهيئــات المســتقلة أال وهــي
الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــاح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي واللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول
الرشــوة والفســاد واللجنــة الوطنيــة الســتقصاء الحقائــق فــي التجــاوزات المســجلة خــال الفتــرة الممتــدة مــن  17ديســمبر
 2010إلــى حيــن زوال موجبهــا والهيئــة الوطنيــة المســتقلة إلصــاح اإلعــام واالتصــال .ثــمّ وقــع إحــداث أول هيئــة عموميــة
مســتقلة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة وهــي الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات كمــا وقــع تمتيــع الهيئــة العليــا المســتقلة
لالتصــال الســمعي البصــري بمقتضــى المرســوم عــدد  116بالشــخصية القانونيــة وحلــت محــل لجنــة تقصــي الحقائــق حــول
الرشــوة والفســاد الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد .وأنشــئت فــي تلــك الفتــرة ثــاث هيئــات مســتقلة جديــدة هــي الهيئــة العليــا
المســتقلة لالنتخابــات والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب وهيئــة الحقيقــة والكرامــة.
وارتــأى المشــرع الدســتوري تكريــس هــذه التجربــة وحمايتهــا فخصــص البــاب الســادس مــن دســتور  27جانفــي  2014للهيئــات
الدســتورية المســتقلة التــي ال تتميــز عــن الهيئــات العموميــة المســتقلة إال بمكانتهــا الدســتورية .وجــاءت األحــكام الدســتورية
الــواردة بهــذا البــاب لتحــدد مجموعــة مــن الضوابــط الدنيــا التــي تلــزم المشــرع فــي عمليــة تنظيمــه لهــذه الهيئــات فهــي
بمثابــة الحــد األدنــى الــذي ال يمكــن النــزول عنــه لضمــان اســتقاللية هــذه الهيئــات دون أن يمثــل ســقفا ال يمكــن تجــاوزه
أن تفعيــل مقتضيــات هــذا البــاب قــد طــال بشــكل
فــي عمليــة التنظيــم التشــريعي للهيئــات كمــا يــروّج لذلــك البعــض .غيــر ّ
ملفــت فإلــى اليــوم لــم يكتمــل المشــرع عمليــة إحــداث الهيئــات الخمســة التــي ينــص عليهــا البــاب الســادس أال وهــي هيئــة
االنتخابــات وهيئــة االتصــال الســمعي البصــري وهيئــة حقــوق اإلنســان وهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة
وهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد .كمــا اتســم العمــل التشــريعي بخصــوص هــذه الهيئــات بالتذبــذب وغيــاب الرؤيــة
الواضحــة حيــث تــم إقــرار تحــول الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات إلــى هيئــة دســتورية وإصــدار القانــون الخــاص بهيئــة الحوكمــة
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وختــم قانــون األحــكام المشــتركة للهيئــات الدســتورية المســتقلة وال تــزال مشــاريع هيئــة حقــوق
اإلنســان وهيئــة االتصــال الســمعي البصــري مطروحــة للنقــاش.
ولئــن اختلفــت مهــام هــذه الهيئــات فأســندت مثــا لهيئــة االنتخابــات وظيفــة إعــداد ورقابــة االنتخابــات واالســتفتاء و لهيئــة
ـإن عــددا كبيــرا منهــا يضطلــع أساســا بمهمــة تعديــل القطــاع
حقــوق اإلنســان وظيفــة الرقابــة علــى حقــوق اإلنســان ودعمهــا فـ ّ
الراجــع إليــه .وتتميّــز هــذه العمليــة بصعوبــة ضمــان نجاعتهــا وهــي صعوبــة تتأكــد بالخصوص بالنســبة إلــى الهيئات المســؤولة
عــن القطــاع اإلعالمــي حيــث تضحــي عمليــة مزدوجــة نظــرا لتعلقهــا فــي آن واحــد بتعديــل الحقــوق والحريــات وتعديــل المصالــح
االقتصاديــة.
انتشــرت فكــرة تعديــل القطــاع اإلعالمــي مــن خــال هيئــة مســتقلة مختصــة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم .وبالرغــم مــن اختالف
طبيعــة النصــوص القانونيــة المنشــئة لهــذه الهيئــات التــي تتنــوع بيــن الدســتور (المغــرب -بوركينــا فاســو -فرنســا) والقانــون
ـإن دراســتها
األساســي (الجزائــر) والقانــون العــادي (المملكــة المتحــدة -كنــدا -الســنغال -الكــوت دي فــوار) واألمــر (بلجيــكا) ،فـ ّ
تحيــل إلــى مالحظــة أساســية هــي ضــرورة ضمــان االســتقاللية لمثــل هــذه الهيئــات .تضطلــع هــذه الهيئــات فــي أغلــب الحــاالت
أن بعــض التجــارب أقــرت اختصــاص الهيئــة فــي الصحافــة
بمهمــة تعديــل القطــاع الســمعي البصــري العمومــي والخــاص غيــر ّ
المكتوبــة (الســنغال) وأخــرى يمتــدّ اختصاصهــا إلــى تعديــل القطــاع الســمعي البصــري ووســائل االتصــال (كنــدا -المملكــة
ـإن أغلــب هــذه الهيئــات يتمتــع بصالحيــات واســعة تصــل إلــى حــدّ
المتحــدة) .ومهمــا يكــن مــن أمــر امتــداد مجــال اختصاصهــا فـ ّ
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تســليط العقوبــات .وبــرزت اليــوم جملــة مــن المبــادئ العامــة والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال تعديــل قطــاع االتصــال الســمعي
البصــري المســتوحاة مــن الممارســات الفضلــى وتدعمهــا المنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي الدولــي بمختلــف مكوناتــه بمــا
يجعــل مــن أخذهــا بعيــن االعتبــار ضــرورة ملحــة فــي الســياق الحالــي .ولئــن خضعــت هيئــات تعديــل القطــاع الســمعي البصــري
إلــى معاييــر عامــة تخــصّ جميــع الهيئــات المســتقلة باعتبارهــا هيئــات عموميــة مســتقلة مــن ناحيــة وهيئــات حقــوق إنســان مــن
ناحيــة أخــرى فإنّهــا تتميّــز بجملــة مــن المعاييــر التــي تحتويهــا نصــوص وإعالنــات خاصــة بهــا .ويمكــن اختصــار هــذه المعاييــر
الدوليــة فــي فكــرة أساســية هــي فكــرة االســتقاللية التــي تســتوجبها هــذه الهيئــات بمــا يضمــن تحقــق الهــدف مــن ورائهــا أال
وهــو نجاعــة أداء الهيئــات لوظيفتهــا التعديليــة .وتعضــد هــذه الفكــرة جملــة مــن المعاييــر الخاصــة بهيئــات االتصــال الســمعي
البصــري كتلــك التــي يحتويهــا إعــان مجلــس أوروبــا الخــاص بهيئــات تعديــل قطــاع اإلعــام.
وفــي تونــس كان هــذا القطــاع مــن أوّل القطاعــات التــي جلبــت االهتمــام إلصالحهــا بعــد الثــورة وســرعان مــا اســتقر الــرأي علــى
إحــداث هيــكل مســتقل للقيــام بذلــك فــكان أن أنشــئت  -إلــى جانــب لجنــة التقصــي فــي الرشــوة والفســاد ولجنــة اســتقصاء
الحقائــق فــي التجــاوزات المســجلة إبــان الثــورة والهيئــة العليــا المســتقلة لإلصــاح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي  -هيئــة
إصــاح قطــاع اإلعــام واالتصــال بمقتضــى المرســوم عــدد  10لســنة  2011المــؤرخ فــي  2مــارس  2011وهــي هيئــة وقتيــة
عوضتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري المحدثــة بالمرســوم عــدد  116لســنة  2011المــؤرخ فــي 2
نوفمبــر  2011التــي اضطلعــت وال تــزال بمهمــة تعديــل هــذا القطــاع .وبعــد صــدور دســتور  2014المتضمــن لبــاب خــاص
بالهيئــات الدســتورية المســتقلة مــن بينهــا هيئــة خاصــة باالتصــال الســمعي البصــري يــدور النقــاش اليــوم حــول تنظيــم الهيئــة
الدســتورية لالتصــال الســمعي البصــري.
حيــث قدّمــت وزارة حقــوق اإلنســان والهيئــات الدســتورية والعالقــة مــع المجتمــع المدنــي مشــروع قانــون يتعلــق بهيئــة االتصــال
الســمعي البصــري فــي أفريــل  2017ضمّــن لــدى مجلــس نــواب الشــعب تحــت عــدد  .97-2017وســرعان مــا جوبــه هذا المشــروع
بالرفــض مــن قبــل المتدخليــن فــي القطــاع ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بحقــوق اإلنســان عمومــا وبالقطــاع الســمعي
البصــري بالخصــوص نظــرا إلــى كونــه يمثــل تراجعــا واضحــا عــن المكتســبات التــي وقــع تحقيقهــا فــي هــذا القطــاع منــذ الثــورة.
كمــا ّ
أكــد المتدخلــون فــي القطــاع وخاصــة الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري علــى النقــص الفــادح الــذي يســم
هــذا القانــون والناجــم عــن تجزئــة تنظيــم هــذا القطــاع إلــى قانونيــن منفصليــن يتعلــق األوّل  -موضــوع هــذا التقريــر -بهيئــة
االتصــال الســمعي البصــري والثانــي المزمــع إصــداره فــي وقــت الحــق بحريــة التعبيــر .فالفصــل بيــن هذيــن الموضوعيــن فضــا
عــن كونــه يمــسّ مــن مقروئيــة التشــريع مــن شــأنه أن يربــك عمليــة تعديــل القطــاع مــن ناحيــة وأن يهــدّد أيّ مكســب يحققــه
هــذا القانــون بمــا يمكــن أن يتضمنــه القانــون الالحــق مــن نقائــص أو إخــاالت.1
تعمــل الهيئــات الدســتورية المســتقلة موضــوع البــاب الســادس مــن الدســتور التونســي علــى دعــم الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق
اإلنســان وحرياتــه األساســية .ويقتضــي ذلــك تمتــع هــذه الهيئــات باالســتقاللية ،تلــك الخاصيــة الرئيســية فيهــا والبــارزة حتــى
مــن خــال تســميتها .بيــد أن أهميــة هــذه الخاصيــة تكمــن فــي كونهــا معيــار التمييــز بيــن هــذه الهيئــات وبيــن أشــخاص
القانــون العــام األخــرى وتضعهــا بغــض النظــر عــن طبيعتهــا الدســتورية فــي منزلــة متميــزة عنهــا جميعهــا .وتتفــرع االســتقاللية
إلــى فكرتيــن :فكــرة االســتقاللية الهيكليــة مــن ناحيــة وفكــرة االســتقاللية الوظيفيــة مــن ناحيــة أخــرى وكالهمــا وســيلة لتحقيــق
نجاعــة أداء هــذه الهيئــات.
فإلــى أي مــدى يســتجيب تصــور هيئــة االتصــال الســمعي البصــري من خــال مشــروع القانون الخــاص بهــا لمقتضيات االســتقاللية
وبالتالــي لشــروط تحقيــق النجاعــة الالزمــة لتعديل هــذا القطاع الحســاس؟
ســنحاول فــي هــذا التقريــر اإلجابــة عــن هــذه اإلشــكالية عبــر مســاءلة فكرتيــن رئيســيتين أوالهمــا ضــرورة ضمــان االســتقاللية
الهيكليــة بمــا ال يحــول دون تفعيــل مبــدأ المســاءلة (الجــزء األول) وثانيتهمــا ضمــان االســتقاللية الوظيفيــة فــي إطــار الــدور
التعديلــي لهــذه الهيئــات (الجــزء الثانــي).
 1سنعود في وقت الحق إلى هذه المسألة .انظر الجزء الثاني ،الفقرة .1
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الجزء األول
ضمان االستقاللية الهيكلية بما
ال يحول دون تفعيل مبدأ المساءلة

مارس 2018

االستقاللية الفعلية لهذه الهيئات بما ال يحول دون تفعيل مبدأ مساءلتها الذي هو من صميم االستقاللية نفسها.
حيــث يســعى هــذا المبــدأ إلــى النــأي بهــذه الهيئــات عــن شــتى التجاذبــات مــن ناحيــة ( )1وتأميــن نجاعتهــا الوظيفيــة مــن ناحيــة
أخرى (.)2

االستقاللية الهادفة إلى النأي عن التجاذبات
تطــرح الهيئــات المســتقلة عمومــا إشــكالية عامــة تخــص موقعهــا مــن المشــهد المؤسســي وتتعلــق بضــرورة حمايتهــا مــن
مختلــف التدخــات واالبتعــاد بهــا عــن شــتى التجاذبــات السياســية وغيرهــا وهــو مــا يتحقــق عبــر قواعــد ومعاييــر تعبــر عــن
ضمانــات أهمهــا مــا يتعلــق بطريقــة تعييــن أعضــاء هــذه الهيئــات (أ) ومــا يتمتعــون بــه مــن حماية خــال مــدّة أدائهــم لمهامهم
(ب) دون أن يحــول ذلــك وتفعيــل مبــدأ مســاءلة الهيئــات مــن ناحيــة ومســاءلة أعضائهــا مــن ناحيــة أخــرى.

أ -طريقة تعيين أعضاء الهيئات
تحيــل التجــارب المقارنــة إلــى أســاليب متعــددة فــي تعييــن أعضــاء الهيئــات المســتقلة فمنهــا مــا يــوكل هــذه المهمــة إلــى
الســلطة التنفيذيــة باعتبــار ارتبــاط عمــل هــذه الهيئــات ومهامهــا باألعمــال اإلداريــة ومنهــا مــا يحصــر هــذه الصالحيــة فــي
الســلطة التشــريعية تأسيســا علــى مبــدأ الشــرعية االنتخابيــة ومنهــا مــا يــوزع صالحيــة تعييــن أعضــاء هــذه الهيئــات بيــن هاتيــن
الســلطتين بطريقــة متباينــة مــن تجربــة إلــى أخــرى.
وفــي تونــس اســتقر خيــار المؤســس علــى جعــل الســلطة التشــريعية الطــرف المؤهــل النتخــاب أعضــاء هــذه الهيئــات .ولئــن
ـإن إمكانيــة الهيمنــة الحزبيــة علــى الهيئــات تبقــى مــن أهــم
كانــت هــذه الطريقــة هــي األقــرب إلــى تأميــن اســتقاللية الهيئــات فـ ّ
مخاطرهــا .وللحــدّ مــن هــذا المنزلــق أرســى الدســتور مبــدأ ضــرورة اعتمــاد أغلبيــة معــززة فــي انتخــاب أعضــاء مجالــس هــذه
الهيئــات محيــا مســألة كيفيــة اختيارهــم وانتخابهــم إلــى الســلطة التشــريعية.
ـإن بعــض النصــوص الخاصــة بالهيئــات تطــرح إشــكاليات وإن
ولئــن اعتبــر الخيــار الدســتوري فــي هــذه النقطــة خيــارا موفقــا فـ ّ
بــدت جزئيــة فإنهــا قــد تــؤدّي إلــى ارتهــان الهيئــات بالســلطة التشــريعية.
فالمتأمــل فــي مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري يالحــظ ســيطرة مجلــس نــواب الشــعب علــى عمليــة تحديــد
تركيبــة هــذه الهيئــة .وقــد يصــل االرتهــان إلــى أبعــد مــن ذلــك فترتبــط الهيئــة ال بمجلــس نــواب الشــعب بــل برئيســه فحســب.
حيــث أســند الفصــل  22مــن مشــروع القانــون مهمــة فتــح بــاب الترشــح والترشــيح لرئيــس مجلــس نــواب الشــعب دون تقييــده
بآجــال وهــو مــا يربــط الهيئــة بإرادتــه الفرديــة .هــذا إضافــة إلــى أنــه لــم يتــم تحديــد إن كان العضــوان مــن القضــاء العدلــي
واإلداري مترشــحين أو مرشــحين ومــن طــرف أي جهــة.
فــإن الفصــل  23مــن المشــروع لــم يحــدّد بد ّقــة "اللجنــة النيابيــة المختصــة" التــي يــوكل إليهــا مهمــة
وعــاوة علــى هــذا ّ
قبــول الترشــحات والبــت فيهــا فهــل أنهــا اللجنــة االنتخابيــة التــي تتولــى بمقتضــى الفصــل  93مــن النظــام الداخلــي لمجلــس
نــواب الشــعب "القيــام بــكل األعمــال الموكولــة إليهــا بقــرار مــن الجلســة العامــة أو بموجــب نصــوص قانونيــة فــي إطــار المهــام
االنتخابيــة المســندة لمجلــس نــواب الشــعب النتخــاب أعضــاء فــي الهيئــات الدســتورية المســتقلة والمحكمــة الدســتورية وبعــض
الهيئــات األخــرى" أم لجنــة خاصــة أخــرى تحــدث للغــرض .ولتجنــب اللبــس فــي هــذا الخصــوص نــرى ضــرورة تحديــد هــذه
اللجنــة بد ّقــة وتســميتها صراحــة أي التنصيــص علــى أنهــا "اللجنــة النيابيــة االنتخابيــة" عــوض اســتعمال عبــارة "اللجنــة النيابيــة
المختصــة".
ـإن شــرط انتخــاب الســلطة التشــريعية ألعضــاء الهيئــات بأغلبيــة معــززة
وباإلضافــة إلــى هــذه اإلشــكاالت العامــة والمخصوصــة فـ ّ
ال يضمــن حتمــا اختيــار مرشــحين أكفــاء ونزهــاء علــى النحــو الــذي يقتضيــه الدســتور والنصــوص الخاصــة ببعــض الهيئــات .فلئــن
اعتمــد المشــرع علــى آليــة الســلم التقييمــي لضبــط القائمــة األوليــة للمترشــحين المقبوليــن أوليــا والتــي تتــم إحالتهــا علــى
الجلســة العامــة للمجلــس النيابــي النتخــاب األعضــاء حســب االختصــاص فــإن الجلســة العامــة حســب مــا ثبــت مــن الممارســة
غيــر مطالبــة بالتقيــد أثنــاء تصويتهــا بترتيــب المترشــحين حســب كل اختصــاص واعتمــدت حســب مــا تبيــن مــن تجربــة انتخــاب
الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات علــى عمليــة التوافــق بغــض النظــر عمّــا أفضــت إليــه عمليــة ترتيــب المترشــحين أوليــا مــن
قبــل اللجنــة الخاصــة وفــي هــذا إفــراغ لعمــل اللجنــة مــن محتــواه بــل وآلليــة الســلم التقييمــي مــن أيّ جــدوى وإخضــاع للعمليــة
أن تركيــز صالحيــات إعــداد الســلم التقييمــي وفــرز ملفــات المترشــحين والبــت
برمتهــا للمحاصصــة الحزبيــة .أضــف إلــى ذلــك ّ
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فيهــا وترتيــب المترشــحين المقبوليــن أوليــا وقبــول االعتراضــات علــى تلــك القائمــة والبــت فيهــا لــدى جهــة وحيــدة هــي "اللجنــة
أن ضبــط تركيبتهــا وانتخــاب أعضائهــا يتــم وفــق قاعــدة التمثيــل النســبي -تركيبة
النيابيــة المختصــة" التــي تعكــس  -نظــرا إلــى ّ
مجلــس نــواب الشــعب مــن شــأنه أن يعيدنــا إلــى االعتبــارات الحزبيــة ويحــول دون اختيــار أعضــاء أكفــاء .باإلضافــة إلــى ذلــك
تشــكو هــذه العمليــة مــن هنــات عديــدة لعـ ّ
ـل أهمهــا قصــر آجــال االعتــراض التــي ضبطهــا الفصــل  24مــن المشــروع بســبعة
أيــام مــن تاريــخ نشــر قائمــة المترشــحين المقبوليــن وعــدم تعليــل قــرار رفــض المترشــحين مــن قبــل اللجنــة بمــا يكفــل فعليــا
الحــق فــي االعتــراض ويحتــرم حقــوق الدفــاع.
ونالحــظ فــي مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري نقائــص وإخــاالت عديــدة مرتبطــة بشــروط الترشــح الــواردة
بالفصــل  20نفصّلهــا فــي مــا يلــي:
إن أقدميــة العشــر ســنوات المفروضــة كشــرط مــن شــروط الترشــح تبــدو غيــر متالئمــة مــع الســن المطلــوب لتقديــم الترشــح
 ّوهــو  30ســنة فلكــي يتوفــر هــذان الشــرطان فــي مترشــح يجــب أن يكــون هــذا األخيــر قــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي ســن العشــرين
وهــو مــن غيــر الممكــن .وعليــه فمــن الضــروري فــي رأينــا الحفــاظ علــى شــرط الســن المحــدد بثالثيــن ســنة وتقليــص مــدّة
الخبــرة المطلوبــة إلــى  5ســنوات .أو حــذف شــرط الســن تمامــا إذا كان الــرأي مســتقرا علــى الحفــاظ علــى شــرط الخبــرة المحــدد
بعشــر ســنوات.
 ال يحصــر هــذا الفصــل الجنحــة أو الجنايــة فــي ارتــكاب فعــل مخــل بالشــرف واألمانــة وهــو مــن قبيــل التضييــق فــي شــروطوأن االســتثناء أو التضييــق يجــب أن
أن األصــل فــي األشــياء الحريــة والســماح ّ
الترشــح الــذي تتوجــب مراجعتــه مراعــاة لقاعــدة ّ
يبقــى محصــورا فــي الحــاالت القصــوى.
 ال يحــدد الفصــل المذكــور كيفيــة إثبــات التخلــي عــن المســاهمات والمصالــح وعــدم االنتمــاء الحزبــي بمــا يجعــل هــذه العبــاراتفضفاضــة وعليــه فمــن الضــروري اإلحالــة إلــى التشــريع المتعلــق بتضــارب المصالــح وإلــى اإلجــراءات المعتمــدة فــي إطــاره ضمانــا
لتناســق المنظومــة القانونية.
 انعــدام التحديــد الدقيــق لمضمــون شــروط االســتقاللية والحيــاد والنزاهــة والكفــاءة خاصــة وأن الشــرط األخيــر ال يربطــهالقانــون بــأي معيــار مــن قبيــل الشــهادات أو الممارســة فــي الميــدان .وعليــه فمــن المتجــه علــى األقــل اإلشــارة فــي مــا يتعلــق
بشــرط الكفــاءة إلــى أنــه يعتمــد فــي تقديــره علــى معاييــر موضوعيــة مــن قبيــل الشــهادات العلميــة والتكويــن والممارســة
الميدانيــة.
أمــا الفصــل  23مــن مشــروع القانــون والمتعلــق بإجــراءات االنتخــاب فإنــه يكتفــي باإلشــارة إلــى الســلم التقييمــي دون تحديــد
أن ضبــط معاييــر الســلم التقييمــي يخــرج عــن مجــال القانــون ويســتوجب
لمعاييــره بمــا مــن شــأنه أن يضمــن الشــفافية .وبمــا ّ
إصــدار أمــر ترتيبــي فمــن المتجــه لضمــان صــدور هــذا األمــر التنصيــص علــى إصــداره صراحــة .فــا يمكــن االكتفــاء بعبــارة
"يضبــط للغــرض" التــي تجعــل الهيــكل المســؤول عــن عمليــة ضبــط الســلم التقييمــي غيــر محــدد وقــد يكــون وفقــا لهــذه
أن الســلم التقييمــي " تضبــط معاييــره
العبــارة اللجنــة النيابيــة المختصــة أو غيرهــا مــن الهيــاكل ،بــل يجــب التنصيــص علــى ّ
بأمــر".
وبخصــوص حــق الطعــن فقــد تــم حصــره فــي الفصــل  24مــن مشــروع القانــون فــي المترشــحين ولــم يتــم فتحــه لألشــخاص
الذيــن لهــم مصلحــة والحــال أنــه مــن األجــدر أن يكــون ممكنــا لــكل مــن يتوفــر فيــه شــرطي الصفــة والمصلحــة كأعضــاء الهيئــة
أو ممثلــي الجمعيــات والجهــات التــي لهــا الحــق فــي الترشــح أو الجمعيــات التــي يمكــن أن تــرى فــي ترشــح مــا تهديــدا ألهدافهــا.
وترتبــط فكــرة الكفــاءة والنزاهــة بفكــرة التمثيليــة حيــث كلمــا كانــت الهيئــة محترمــة لهــذا الشــرط كلمــا ضمــن ذلــك
اســتقالليتها ونجاعــة أدائهــا.
و بالتأمــل فــي مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري فــي فصليــه  18و 19نالحــظ أن الهيئــة ال تضــم ممثــا عــن
أن هــذه الفئــة مــن األشــخاص معنيــة بعمــل الهيئــة بصــورة مباشــرة وال بــدّ مــن أن يقــع تمثيلهــا
المنظمــات الحقوقيــة والحــال ّ
أن مــداوالت مجلس
ضمنهــا .وبالتــوازي مــع هــذه الفكــرة يبــرز ضعــف محتــوى الفصــل  32مــن مشــروع القانــون الــذي ينــص علــى ّ
الهيئــة مغلقــة حيــث ال بــدّ أن تكــون مــداوالت الهيئــة مفتوحــة ألهــل االختصــاص والمهتميــن ضمانــا للشــفافية وتدعيمــا
للرقابــة غيــر أن ذلــك يجــب أن يتــمّ وفــق إجــراءات تضمــن أن ال تتحــوّل هــذه االجتماعــات إلــى حلبــات للنقــاش العمومــي أو
يتحــول حضــور أهــل االختصــاص إلــى مدخــل لممارســة اللوبيــات المختلفــة علــى أعضــاء الهيئــة .وال تكــون هــذه المــداوالت
مغلقــة إال إذا طلــب ثلــث األعضــاء ذلــك شــريطة تعليــل هــذا الطلــب.
وفــي عالقــة بالتمثيليــة نشــير إلــى عــدم مراعــاة المشــروع فــي فصولــه  18و 19و  26لمبــدأ التناصــف بين الرجــال والنســاء والحال
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أن الهيئــة مــن الهيئــات المنتخبــة وتخضــع بالتالــي لهــذا المبــدأ إعمــاال للفصــل  46مــن الدســتور .فحضــور مبــدأ التناصــف فــي
نــص المشــروع محتشــم للغايــة وال يــؤدي إلــى ضــرورة اعتمــاد أي آليــة لتحقيقــه فعليــا أو علــى األقــل للســعي الجــدي لتحقيقــه
حيــث يســتعمل الفصــل  19عبــارة "ويراعــى مبــدأ التناصــف عنــد الترشــيح" ويســتعمل الفصــل  26عبــارة "مــع احتــرام قاعــدة
التناصــف كلمــا أمكــن ذلــك" وهــي عبــارات ال تلــزم فــي شــيء علــى مســتوى تفعيلهــا بمــا ال يمكــن مــن تحقيــق التناصــف فعليــا
حتــى علــى مســتوى الترشــيحات.

مقترحات خاصة بنص المشروع
• تحديد إن كان العضوان من القضاء العدلي واإلداري مترشحين أو مرشحين ومن طرف أي جهة.
(الفصالن  18و 19من مشروع القانون)
• إعفــاء رئيــس مجلــس نــواب الشــعب مــن مهمــة فتــح بــاب الترشــح والترشــيح أو علــى األقــل تقييــده فــي ذلــك
بآجــال.
• تحديد "اللجنة النيابية المختصة" بالتنصيص صراحة على أنها "اللجنة النيابية االنتخابية".
(الفصل )22
• تقييــد الجلســة العامــة أثنــاء تصويتهــا بترتيــب المترشــحين حســب كل اختصــاص كمــا نتــج عــن تطبيــق آليــة
الســلم التقييمــي مــن طــرف اللجنــة.
• العــدول عــن تركيــز صالحيــات إعــداد الســلم التقييمــي وفــرز ملفــات المترشــحين والبت فيهــا وترتيب المترشــحين
المقبوليــن أوليــا وقبــول االعتراضــات علــى تلــك القائمــة والبــت فيهــا لــدى جهــة وحيــدة هــي اللجنــة النيابيــة
ا لمختصة .
• تمديــد آجــال االعتــراض وفــرض تعليــل قــرار رفــض المترشــحين مــن قبــل اللجنــة بمــا يكفــل فعليــا الحــق فــي
االعتــراض ويحتــرم حقــوق الدفــاع.
• التنســيق بيــن أقدميــة العشــر ســنوات التــي يتعــرض إليهــا الفصــل  20كشــرط مــن شــروط الترشــح والســن
المطلــوب لتقديــم الترشــح.
• ضرورة حصر الجنحة أو الجناية في هذا الفصل بسبب ارتكاب فعل مخل بالشرف واألمانة
• تحديــد كيفيــة إثبــات التخلــي عــن المســاهمات والمصالــح وعــدم االنتمــاء الحزبــي باإلحالــة إلــى القانــون المتعلــق
بتضــارب المصالح.
• التحديد الدقيق لمضمون شروط االستقاللية والحياد والنزاهة والكفاءة
• التنصيــص صراحــة علــى أن تحديــد معاييــر الســلم التقييمــي يتــم بأمــر والتخلــي عــن عبــارة
للغــرض"( .الفصــل )23

" يضبــط

• تعميــم الطعــن وجعلــه ممكنــا لــكل مــن يتوفــر فيــه شــرطي الصفــة والمصلحــة كأعضــاء الهيئــة أو ممثلــي
الجمعيــات والجهــات التــي لهــا الحــق فــي الترشــح أو الجمعيــات التــي يمكــن أن تــرى فــي ترشــح مــا تهديــدا
ألهدافهــا (الفصــل )24
• ضرورة أن تضم الهيئة ممثال عن المنظمات الحقوقية.
(الفصالن  18و)19
• فتــح مــداوالت مجلــس الهيئــة ألهــل االختصــاص والمهتميــن وفــق إجــراءات تضبــط للغــرض فــا تكــون مغلقــة
إال إذا طلــب ثلــث األعضــاء ذلــك شــريطة تعليــل هــذا الطلــب( .الفصــل )31
• مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في تركيبة الهيئة بصفة أكثر فاعلية (الفصول  18و 19و.)26
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توصيات ومقترحات بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة االتصال السمعي والبصري

ب -حماية أعضاء الهيئات خالل المدة النيابية
يســتجيب الخيــار الدســتوري المحــدد للمــدة النيابيــة ألعضــاء الهيئــات بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد للمعاييــر الدوليــة
ّ
ويمكــن مــن ضمــان الحيــاد واالســتقاللية والحيلولــة دون إمكانيــة إعفــاء أو تعليــق عضويــة عضــو منتخــب إال
فــي هــذا المجــال
فــي حــاالت محــددة حيــث أن مراعــاة قاعــدة عــدم جــواز رفــت أو تعليــق عضــو منتخــب هــي قاعــدة ثابتــة حســب مجلــس الدولــة
الفرنســي حتــى فــي غيــاب نــص صريــح .غيــر أن هــذا المعيــار يرتبــط بشــرط آخــر هــو ضــرورة أن يتــمّ تحريــك إجــراءات اإلعفــاء
فــي مجلــس الهيئــة مــع اعتمــاد األغلبيــة .ونالحــظ بخصــوص األغلبيــة اختالفــا بيــن الهيئــات فمنهــا مــا تكتفــي نصوصهــا
بأغلبيــة بســيطة كهيئــة االنتخابــات أو هيئــة االتصــال الســمعي البصــري المحدثــة بالمرســوم عــدد  116ومنهــا مــا تشــترط
األغلبيــة المعــززة كهيئــة الحوكمــة.
وللعــودة إلــى مســألة إنهــاء العضويــة مــن الضــروري التوقــف عنــد حالــة الفصــل  33مــن مشــروع قانــون األحــكام المشــتركة
للهيئــات الدســتورية المســتقلة اذ أضــاف حالــة جديــدة مــن حــاالت إنهــاء العضويــة لــم تــرد فــي القانــون األساســي لهيئــة
االنتخابــات أو فــي المرســوم  116تتمثــل فــي ســحب الثقــة مــن عضــو مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة الثلثيــن بنــاء
علــى تقريــر معلــل مــن ثلــث أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة إخــاالت فادحــة بواجــب الحيــاد أو بالواجبــات المحمولــة
عليــه قانونــا.
ولئــن انتهــت الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي قرارهــا عــدد  2017 04-إلــى عــدم دســتورية
الفصــل  33الــذي ينــص علــى ســحب الثقــة لتنافيــه ومبــدأ اســتقاللية الهيئــات الدســتورية وهــو مــا نشــاطرها فيــه فــإن تعليلهــا
لموقفهــا لــم يســتند إلــى عــدم التــاؤم بيــن هــذه اآلليــة وخصوصيــة تعييــن أعضــاء الهيئــات بــل قــام علــى اعتبــار أن آليــة
الســحب ال تحقــق " التناســب المطلــوب بيــن مبــدأي االســتقاللية والمســاءلة".
وبالرغــم مــن اتفاقنــا مــع هــذا الــرأي علــى مســتوى المضمــون فإنــه ال بــدّ مــن اإلشــارة إلــى ضعفــه علــى مســتوى التعليــل وذلــك
لســببين .أمــا الســبب األول فهــو أن تطبيــق مبــدأ التناســب كان فــي عيــر موضعــه فالتناســب هــو موازنــة بيــن إجــراء ومبــدأ
وال يمكــن أن يطبــق فــي الموازنــة بيــن مبدأيــن والحــال أن كال مــن االســتقاللية والمســاءلة يمثــل مبــدأ مــن مبــادئ حوكمــة
الهيئــات .وأمــا الســبب الثانــي فهــو أن ســحب الثقــة ينــدرج ضمــن حــاالت اإلعفــاء وليــس ضمــن أحــكام مســاءلة الهيئــات التــي
تتعلــق بإخضــاع أعمالهــا إلــى رقابــة الســلطة التشــريعية ال بالحكــم علــى أعضائهــا .وعلــى إثــر صــدور قــرار الهيئــة الوقتيــة
للرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن قــام مجلــس نــواب الشــعب خــال جلســته العامــة بتاريــخ  27أكتوبــر  2017بالتخلــي
عــن مفهــوم ســحب الثقــة وتعويضــه بمفهــوم اإلعفــاء .غيــر أن ذلــك لــم يكــن غيــر تالعــب بمضمــون قــرار الهيئــة الوقتيــة حيــث
أن االكتفــاء بتعويــض عبــارة "ســحب الثقــة" بعبــارة "إعفــاء عضــو" ال يرفــع عــن الفصــل المذكــور عيــب عــدم الدســتورية كمــا ورد
فــي قــرار الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد .09-2017
ـإن مــا يالحــظ هــو بقــاء الخلــط بيــن إجــراءات المســاءلة الفرديــة ألعضــاء مجلــس الهيئــة وإجــراءات مســاءلة الهيئــة
وعليــه فـ ّ
والحــال أن إجــراءات المســاءلة الفرديــة التــي أقرهــا الفصــل  11وحــدد الفصــل ( 9الفقرتــان  1و )2مجالهــا ال يمكــن أن تنطلــق
إال بمبــادرة مــن أعضــاء مجلــس الهيئــة أمــا مســاءلة الهيئــة أمــام مجلــس نــواب الشــعب علــى معنــى الفصــل  24مــن المشــروع
والتــي يمكــن أن تنطلــق بمبــادرة مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب فإنــه ال يمكــن أن تــؤدي بــأي حــال إلــى المســاس مــن
تركيبــة الهيئــة وإعفــاء أعضائهــا.
ومــن بيــن الضمانــات األخــرى التــي تتعلــق بأعضــاء الهيئــات نشــير أخيــرا إلــى واجــب التصريــح بحــاالت تضــارب المصالــح.
وبالنســبة لهــذه المســألة يبــدو مــن خــال القوانيــن الخاصــة بــكل مــن هيئــة االنتخابــات وهيئــة االتصــال المحدثــة بمرســوم
 116وهيئــة الحوكمــة أن التوجــه التشــريعي اســتقر علــى االقتصــار علــى تكريــس مبــدأ تصريــح األعضاء بحــاالت تضــارب المصالح
مــع تنزيــل إخفــاء عضــو لحالــة تضــارب مصالــح منزلــة الخطــأ الجســيم علــى أن يتــم تقديــر المبــدأ مــن قبــل مجلــس الهيئــة.
تبقــى إذن معاينــة وجــود تضــارب المصالــح مــن اجتهــاد مجلــس الهيئــة باالعتمــاد علــى القوانيــن الســارية فــي هــذا المجــال وفــي
هــذا ضمــان الســتقالليتها غيــر أنــه مــن المحبــذ أن تعتمــد الهيئــات علــى مفهــوم موســع لحــاالت تضــارب المصالــح كمــا توصــي
بذلــك التقاريــر المتخصصــة قصــد تعزيــز ثقــة الجمهــور فــي الهيئــة وبالتالــي تحقيــق مصداقيتهــا ونجاعتهــا دون إغفــال ضــرورة
إخضــاع قراراتهــا إلــى رقابــة القاضــي اإلداري.
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توصيات عامة
تتعلق هذه التوصية بعمل الهيئات الدستورية في قابل األيام
• من المحبذ أن تعتمد الهيئات على مفهوم موسع لحاالت تضارب المصالح.

االستقاللية الهادفة إلى تأمين النجاعة الوظيفية
يقتضــي هــذا الجانــب مــن جوانــب االســتقاللية الهيكليــة تأميــن تنظيــم إداري ناجــع للهيئــات (أ) وتمتيعهــا بنظــام مالــي يتماشــى
مــع مقتضيــات د33ورهــا وطبيعتهــا القانونية (ب).

أ-التنظيم اإلداري
يمــرّ تحقيــق نجاعــة التنظيــم اإلداري للهيئــات عبــر مبدأيــن ،أوّلهمــا الصبغــة الجماعيــة إلدارة الهيئــات وثانيهمــا التمييــز الدقيــق
بيــن صالحيــات مختلــف هياكلهــا.
فأمّــا الطابــع المجلســي إلدارة الهيئــات فإنــه يمثــل ضمانــة ضــد االســتئثار بالقــرار مــن قبــل شــخص واحــد و ّ
يمكــن مــن مناقشــة
المســائل بصفــة مســتنيرة وجديــة نظــرا لتنــوع اختصاصــات أعضــاء المجلــس .وحتــى ال يكــون الطابــع المجلســي مجرد واجهــة فإنه
مــن الضــروري أن يــردف بمجموعــة مــن القواعــد أقــرت النصــوص الخاصــة بالهيئــات فــي تونــس بمــا فيهــا مشــروع قانــون هيئــة
االتصــال الســمعي والبصــري أهمّهــا .ففــرض توفــر النصــاب لتكــون اجتماعــات المجلــس قانونيــة هــي قاعــدة مضمنــة بقانــون
الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات وقانــون هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وهــي قاعــدة تضمنهــا كذلــك مشــروع
قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى تســليط عقوبــة التخلــي اآللــي فــي حالــة الغيــاب المتواتــر
دون مبــرر شــرعي وفــرض توفــر أغلبيــة معيّنــة دون أن تكــون أغلبيــة معطلــة للمصادقــة علــى قــرارات المجلــس كمــا وقــع ضمــن
مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي البصــري فــرض حــدّ أدنــى لعــدد اجتماعــات المجلــس لضمــان انتظامهــا وجديتهــا.
وأمــا التمييــز بيــن صالحيــات مختلــف هيــاكل الهيئــة فهــو فــي آن واحــد ضمــان لالســتقاللية حتــى ال تتركــز الصالحيــات لــدى هيكل
واحــد قــد يكــون فضــا عــن ذلــك هيــكال فرديــا كالرئيــس وشــرط مــن شــروط تســهيل عمــل الهيئــة وتالفــي التعطيــات التــي
قــد تنشــأ عــن تنــازع االختصاصــات بيــن هيــاكل الهيئــة .وتتكــون الهيئــات باألســاس مــن مجلــس الهيئــة ورئيــس للهيئــة وجهــاز
تنفيــذي .فمــن الضــروري إذن التمييــز بيــن صالحيــات مجلــس الهيئــة التــي تتعلق أساســا بتحديــد اســتراتيجيات الهيئة وسياســاتها
الكبــرى واإلشــراف علــى حســن ســير الهيئــة والمصادقــة علــى القــرارات الترتيبيــة والميزانيــة ونتائــج االنتخابــات وصالحيــات الجهــاز
التنفيــذي الــذي يجــب أن يبقــى جهــازا إداريــا مهنيــا ومحايــدا ،مــن ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،التمييــز بيــن صالحيــات المجلــس
وصالحيــات رئيــس الهيئــة .والمالحــظ مــن خــال النظــر فــي النصــوص المتعلقــة بالهيئات أنهــا ال تتضمــن مفاهيم دقيقــة وتوزيعا
واضحــا للصالحيــات ال بيــن المجلــس والرئيــس وال بيــن المجلــس والجهــاز التنفيــذي .وقــد أثبتــت التجربــة فــي أحيــان عديــدة تجاوز
المجالــس لصالحياتهــا التقريريــة والرقابيــة ومنافســتها لصالحيــات رئيــس الهيئــة باعتبــاره رئيســا للجهــاز التنفيــذي وآمــرا لصــرف
ميزانيتهــا .كمــا يالحــظ غيــاب أحــكام مضبوطــة تحــول دون تعطيــل عمــل الهيئة على غــرار األحــكام الخاصــة بتفويــض الصالحيات
الممنوحــة للرئيــس أو للمجلــس أو للجهــاز التنفيــذي وهــو مــا آل إلــى تعطيــل عمــل هيئــة االنتخابــات علــى إثــر اســتقالة رئيســها
وعــدم تمكــن نائبــه مــن تعويضــه فــي جميــع الصالحيــات.
والمتأمــل فــي مشــروع قانــون هيئــة االتصــال الســمعي والبصــري ال بــدّ مالحــظ غيــاب االنســجام بيــن مكونــات الهيئــة علــى
مســتويات عديــدة.
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توصيات ومقترحات بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة االتصال السمعي والبصري

فالمشــروع يكتفــي فــي الفصــل  15منــه بالتنصيــص علــى أن الهيئــة تتكــون مــن مجلــس الهيئــة والجهــاز التنفيــذي دون أن يحــدد
طبيعــة العالقــة بينهما.
كمــا أن ترتيــب المهــام الــوارد فــي الفصــل  31بحاجــة إلــى تنظيــم فالبعــض منهــا يخص اإلعــداد والبعــض اآلخر يخــص المصادقة.
عــاوة علــى أن هــذا الفصــل يســند مهــام وضــع النظــام الداخلــي ومدونــة الســلوك والتنظيــم الهيكلــي إلــى لجنــة لــم يقــع تحديدها
والحــال أنــه مــن الضــروري إســناد هــذه المهــام للجنــة تابعــة للمجلــس أو منبثقــة عنــه .أمــا الفصــل  33فهــو ال يحــدد بدقــة مهــام
الرئيــس ويقتصــر علــى التنصيــص علــى مهمــة اإلشــراف فــي حيــن أنــه مــن الــازم تحديــد مهــام الرئيــس بدقــة واالعتــراف لــه
بســلطة اتخــاذ القــرار فــي مــا يتعلــق بتحديــد جــدول األعمــال ومتابعــة تنفيــذ قــرارات المجلــس .كمــا يغفــل هــذا الفصــل التنصيــص
علــى إمكانيــة اقتــراح نقــاط تــدرج بجــدول األعمــال مــن قبــل األعضــاء.
وينــص الفصــل  27علــى اختيــار رئيــس مجلــس الهيئــة ونائبــه بالتوافــق فــي حيــن كان مــن األجــدر فصــل اختيــار الرئيــس عــن
اختيــار نائبــه لتالفــي المحاصصــة فــي هــذا المجــال.
وعلــى المســتوى اإلداري البحــت فــإن إلغــاء خطــة المقــرر كمــا يتضــح مــن الفصــل  34ال يبررهــا شــيء فمــن الضــروري إذن إرجاعهــا
وربطهــا بتحريــر محاضــر الجلســات .ويغيــب كذلــك عــن الفصــل  35اشــتراط الحيــاد والنزاهــة فــي مديــر الجهــاز التنفيــذي.
ولئــن كان مــن الجيــد إحــداث فــروع للهيئــة فــي الجهــات كمــا يقــره الفصــل  17فإنــه كان مــن الضــروري التنصيــص علــى صالحيات
الفــروع وعالقتهــا بمجلــس الهيئة.
وأخيــرا فــإن مقتضيــات الفصــول  37و 38و 39تبقــى منقوصــة حيــث دعــت التقاريــر المتخصصــة إلــى ضــرورة تحديــد الهيكلــة
العامــة بمختلــف أقســامها بمــا فيهــا قســم الرصــد وقســم الشــكايات والتحقيــق وتأكيــد دور قســم الرصــد بتخصيــص فــرع جزئــي له
وتحديــد كيفيــة تعييــن أعوانــه .كمــا دعــت إلــى إحــداث قســم دراســات وبحــوث وتوثيــق ال منــاص منــه نظــرا الختصاصــات الهيئــة.

مقترحات خاصة بنص المشروع
• تحديد طبيعة العالقة بدقة بين مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي (الفصل .)15
• تنظيم ترتيب المهام فالبعض منها يخص اإلعداد والبعض اآلخر يخص المصادقة.
• تحديــد اللجنــة التــي تســند لهــا مهــام وضــع النظــام الداخلــي ومدونــة الســلوك والتنظيــم الهيكلــي و مــن
الضــروري أن تكــون تابعــة لمجلــس الهيئــة أو منبثقــة عنــه.
(الفصل )31
• تحديــد مهــام الرئيــس بدقــة واالعتــراف لــه بســلطة اتخــاذ القــرار فــي مــا يتعلــق بتحديــد جــدول األعمــال ومتابعة
تنفيــذ قــرارات المجلس.
• التنصيص على إمكانية اقتراح نقاط تدرج بجدول األعمال من قبل األعضاء.
(الفصل )33
• فصل اختيار الرئيس عن اختيار نائبه (الفصل .)27
• إرجاع خطة المقرر
• اشتراط الحياد والنزاهة في مدير الجهاز التنفيذي (الفصل)35
• التنصيص على صالحيات الفروع وعالقتها بمجلس الهيئة (الفصل .)17
• تحديد الهيكلة العامة بمختلف أقسامها بما فيها قسم الرصد وقسم الشكايات والتحقيق.
• تأكيد دور قسم الرصد بتخصيص فرع جزئي له وتحديد كيفية تعيين أعوانه.
• إحداث قسم دراسات وبحوث وتوثيق.
(الفصول  37و 38و)39
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ب -التنظيم المالي
أن الهيئــات الدســتورية المســتقلة تتمتــع باالســتقاللية اإلداريــة والماليــة .غيــر أن الفصــل 24
اقتضــى الفصــل  125مــن الدســتور ّ
أن الهيئــة
مــن القانــون المتعلــق بضبــط األحــكام المشــتركة نــصّ كمــا هــو الشــأن بالنســبة للهيئــة المســتقلة لالنتخابــات علــى ّ
تعــدّ تقريــرا ماليــا ســنويا وتعرضــه علــى مجلــس نــواب الشــعب مرفقــا بالقوائــم الماليــة وتقريــر مراقــب أو مراقبــي الحســابات
ويصــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى التقريــر المالــي بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن .وفــي هــذا التوجــه خــروج عــن مبــدأ الرقابــة
السياســية التــي تقتصــر علــى عنصــري الجــدوى وتقييــم المــردود والتــي تمــرّ عبــر تقريــر موحــد عــن النشــاط والتصــرف يعــرض
علــى مناقشــة المجلــس نحــو رقابــة إشــراف للســلطة التشــريعية تتأكــد مــن خــال إفــراد التصــرف المالــي بتقريــر خــاص وإخضاعــه
ال للمناقشــة بــل لمصادقــة المجلــس .وتتنافــى هــذه األحــكام مــع اســتقاللية الهيئــات حيــث يفضــي إجــراء المصادقــة علــى عكــس
المناقشــة إلــى تدخــل فــي عمــل الهيئــات وإرســاء رقابــة إشــراف عليــه.
وبالتالــي فــإن هــذه األحــكام تحــد مــن اســتقاللية الهيئــات بالنســبة إلــى الســلطة التشــريعية وهــي التــي تعانــي مــن نقــص
فــي االســتقاللية عــن الســلطة التنفيذيــة علــى مســتوى إعــداد الميزانيــة وتنفيذهــا .ويبــرز هــذا النقــص فــي االســتقاللية علــى
مســتوى إعــداد الميزانيــة مــن خــال الفصــل  42مــن مشــروع القانــون األساســي للميزانيــة عــدد  71-2015الــذي يمنــح وزيــر
أن الفصــل  18مــن قانــون األحــكام المشــتركة
الماليــة ســلطة تــكاد تكــون مطلقــة علــى ميزانيــة هــذه الهيئــات وبالرغــم مــن ّ
ّ
ـإن غمــوض مفهــوم التحكيــم فــي هــذه
يدخــل مجلــس نــواب الشــعب
كمحكــم بيــن الحكومــة والهيئــة فــي هــذه العمليــة فـ ّ
الحالــة يحــول دون بيــان الــدور الفعلــي للمجلــس فــي هــذه العمليــة التــي يبقــى طرفاهــا األساســيان همــا الحكومــة والهيئــة.
وإذا أضفنــا إلــى ذلــك الغمــوض الــذي يكتنــف طــرق تنفيــذ الميزانيــة كمــا يبــدو مــن خــال مشــروع القانــون األساســي للميزانيــة
وقانــون األحــكام المشــتركة فإنــه مــن الجائــز الدعــوة إلــى مراجعــة أحــكام التنظيــم المالــي للهيئــات الدســتورية المســتقلة ّ
ككل
عبــر النظــر بصــورة متوازيــة فــي مشــروع القانــون األساســي للميزانيــة وقانــون األحــكام المشــتركة.
ونســتغرب فــي هــذا الصــدد مــن عــدم احتــواء مشــروع القانــون المتعلــق بهيئــة االتصــال الســمعي والبصــري علــى أحــكام خاصــة
بالتنظيــم المالــي .فاالكتفــاء باألحــكام الــواردة بقانــون األحــكام المشــتركة الــذي يبــدو طبيعيــا ألوّل وهلــة يغــدو غيــر ذي جــدوى
فــي ظـ ّ
ـل النقائــص التــي تشــوب قانــون األحــكام المشــتركة ومشــروع قانــون الميزانيــة.

توصيات عامة
• مراجعة قانون األحكام المشتركة في جزئه الخاص بالتنظيم المالي.
• مراجعة مشروع قانون الميزانية.
• تحقيق االنسجام بين قانون األحكام المشتركة ومشروع الميزانية.
• التوجه نحو فك االرتهان بالسلطة التنفيذية في عملية إعداد الميزانية.
• تحديد الدور التحكيمي لمجلس نواب الشعب في عملية إعداد الميزانية بشكل دقيق.
• توضيح األحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
• حصر رقابة السلطة التشريعية على الميزانية في الرقابة السياسية التي يجب أن ال تتحول إلى رقابة إشراف.
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تقتضــي ممارســة الــدور التعديلــي بشــكل ناجــع ضمــان االســتقاللية الوظيفيــة للهيئــة بمــا ّ
يمكنهــا مــن ممارســة عمليــة تعديــل
شــاملة ( )1وفعّالــة (.)2

شمولية عملية التعديل :المهام وإطار التدخل

تتميــز الهيئــات المســتقلة بوظيفتهــا التعديليــة إمّــا فــي المجــاالت التنافســية أو فــي مجــال الحقــوق والحريــات ولعــل مــن أهــم
مــا يميــز هيئــات االتصــال الســمعي والبصــري ضمنهــا هــو أن وظيفتهــا التعديليــة مزدوجــة فهــي فــي آن واحــد تقــوم بتعديــل
للحقــوق والحريــات المرتبطــة بالحــق فــي التعبيــر وتعديــل المصالــح االقتصاديــة لمختلــف المتدخليــن فــي هــذا المجــال .ومــن
هنــا تتأتــى ضــرورة أن تمنــح هــذه الهيئــات مهامــا تمكنهــا مــن الســيطرة علــى كامــل القطــاع بمختلــف فاعليــه وفــي شــتى
تنظــم مهامهــا بشــكل يجعلهــا تحافــظ علــى الحقــوق والحريــات فــي ّ
تمظهراتــه وأن ّ
كل تدخالتهــا.
فأمــا إطــار التدخــل المراعــي لحقــوق اإلنســان فإنــه يمثــل فــي آن واحــد ضمانــة للهيئــة وضمانــة لمنظوريهــا ومــن الضــروري
فــي هــذا اإلطــار مقاربــة الهيئــة باعتبارهــا هيئــة مــن هيئــات حقــوق اإلنســان تنطبــق عليهــا مبــادئ باريــس مــن ناحيــة ومبــادئ
ســيراكوزا مــن ناحيــة أخــرى وبالتالــي فــا يمكــن الفصــل بيــن تنظيــم حريــة التعبيــر والقطــاع الســمعي والبصــري ككل وإحــداث
الهيئــة المســؤولة عــن ذلــك كمــا يجــب التنصيــص بدقــة فــي إطــار تحديــد تدخــل الهيئــة علــى ضوابــط العمليــة التعديليــة بمــا
أنهــا تمثــل حــدا مــن الحــدود المقبولــة علــى الحقــوق والحريــات.
وال شــك أن خيــار تجزئــة القانــون المتعلــق باإلعــام إلــى قانونيــن منفصليــن أحدهمــا مشــروع قانــون الهيئــة الــذي نحــن بصــدده
واآلخــر يخــص القطــاع الســمعي والبصــري يقطــع مــع تصــوّر الهيئــة كضمــان لحريــة التعبيــر ويقسّــم حيــث ال مجــال للتقســيم.
وقــد أدّى اعتمــاد هــذا الخيــار إلــى قصــور فــي مشــروع قانــون الهيئــة مــن حيــث تنظيمــه لمجــال تدخلهــا فالفصــل  5مــن هــذا
المشــروع ال يتضمــن المبــادئ وال الضوابــط التــي ينبنــي عليهــا التعديــل علــى عكــس مــا كان يحتويــه المرســوم  116ومــا
يتضمنــه المقتــرح.
أمــا بخصــوص المبــادئ فقــد غــاب مــن الفصــل  5التنصيــص علــى ضــرورة احتــرام المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقوق اإلنســان
وغــاب التعــرض إلــى مبــادئ هامــة مــن قبيــل احتــرام كرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة واحتــرام حريــة المعتقــد وحمايــة الطفولــة
وحمايــة األمــن الوطنــي والنظــام العــام وحمايــة الصحــة العامــة ومبــدأ النفــاذ إلــى المعلومــة ومبــدأ النفــاذ لإلعــام الســمعي
والبصــري وهــي كلهــا مبــادئ كانــت مضمنــة بالفصــل  5مــن المرســوم عــدد  .116ويــؤدّي غيــاب هــذه المبــادئ عــن القانــون
المنظــم للهيئــة إلــى خلــل فــي اإلطــار المضبــوط لتدخلهــا فهــذه القواعــد المرجعيــة لعمليــة التعديــل وإن كانــت مبــادئ ناظمــة
تخضــع لهــا المنظومــة القانونيــة ككل حريّــة بــأن يقــع التذكيــر بهــا فــي ّ
كل نــصّ تشــريعي ضمانــا لعــدم خرقهــا وعمــا علــى
ترجمتهــا بصــورة فعليــة ومخصوصــة فــي ّ
كل ســياق تعديلــيّ خــاص.
وأمــا بخصــوص الضوابــط فقــد غابــت تمامــا اإلشــارة إلــى الفصــل  49مــن الدســتور المتعلــق بحــدود الحقــوق والحريــات والحــال
أن هــذا الفصــل هــو مــن أهــم مقتضيــات عمليــة التعديــل فــي مــادة الحقــوق والحريــات التــي يجــب أن يخضــع لهــا عمــل الهيئــة.
فمــن مهــام التشــريع أن يوضــح كيفيــة تطبيــق مبــادئ الفصــل  49فــي الســياق المخصــوص الــذي يتعــرّض إليــه فيحــدّد علــى
األقــل معنــى قاعــدة عــدم المســاس بجوهــر الحــق وقاعــدة الضــرورة وقاعــدة التناســب ويحيــل إلــى مقتضيــات تفعيلهــا فــي إطــار
تعديــل القطــاع الســمعي البصــري تالفيــا للتأويــات االنطباعيــة مــن قبــل الهيئــة.
وقــد انعكــس غيــاب التنصيــص علــى هــذه المبــادئ والضوابــط فــي مشــروع القانــون علــى بنيتــه ّ
ككل .فعــاوة علــى أنــه ال
يمكــن أن يكــون كافيــا لوحــده وشــامال لجميــع مقتضيــات التعديــل فــي القطــاع الســمعي البصــري نظــرا لبتــره مــن إحــدى
مقوماتــه وإفرادهــا بنــص خــاص بهــا بمــا يجعلــه بعــد صــدوره غيــر كاف لتنظيــم عمــل الهيئــة نفســها ،فــإن هــذا المشــروع
يعانــي مــن نقيصتيــن أساســيتين.
فهــو مــن ناحيــة ال يعــرّف المصطلحــات المســتعملة فــي عمليــة التعديــل الخاصــة بالقطــاع الســمعي والبصــري والتــي ال بــد مــن
التأكيــد علــى أنهــا تكتســي فــي هــذا القطــاع معنــى مخصوصــا ال منــاص مــن ضبطــه بدقــة حتــى تتوفــر فــي عمليــة التعديــل
المشــروعية والعقالنيــة وال تكــون خاضعــة للتأويــات االنطباعيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى نالحــظ نقصــا فــي قائمــة المهــام الموكولــة للهيئــة مقارنــة بمــا ورد فــي المقتــرح مــن جهــة وفــي المرســوم
عــدد  116مــن جهــة أخــرى.
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فمقارنــة بالمرســوم عــدد  116ينقــص المشــروع التنصيــص علــى - :تشــجيع برمجــة تربويــة ذات جــودة عاليــة -،تنميــة برمجــة
وبــث يعبــران عــن الثقافــة الوطنيــة ودعمهمــا -،دعــم تكويــن مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة -،دعــم التحكــم فــي اســتعمال
التكنولوجيــات الحديثــة.
ومقارنــة بالمقتــرح ينقــص المشــروع النــص علــى - :ضمــان اســتقاللية المنشــآت اإلعالميــة العموميــة والخاصــة الربحيــة وغيــر
الربحيــة -،فــرض احتــرام جميــع الســلطات والمنشــآت واألطــراف المتدخلــة للقواعــد واألنظمــة المنطبقــة علــى قطــاع االتصــال
الســمعي والبصــري -،دعــم قطــاع االتصــال الســمعي البصــري الوطنــي العمومــي والخــاص الربحــي وغيــر الربحــي والحــرص علــى
جودتــه وتنوعــه وتوازنــه -،إعــام القــرب.

توصيات عامة
• تطعيــم قانــون الهيئــة بجــزء متع ّلــق بضوابــط اإلعــام الســمعي البصــري ككل وتقديمهمــا كقانــون موحــد ال
كقانونيــن منفصليــن كمــا هــو الحــال.

توصيات خاصة بنص مشروع القانون
• إضافــة المبــادئ والضوابــط التــي ينبنــي عليهــا التعديــل استئناســا بمــا يحتويــه المرســوم  116ومــا يتضمنــه
المقتــرح (الفصــل  5مــن مشــروع القانــون).
أهــم المبــادئ :احتــرام المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان -احتــرام كرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة
واحتــرام حريــة المعتقــد وحمايــة الطفولــة وحمايــة األمــن الوطنــي والنظــام العــام وحمايــة الصحــة العامــة ومبــدأ
النفــاذ إلــى المعلومــة ومبــدأ النفــاذ لإلعــام الســمعي والبصــري.
أهم الضوابط :الفصل  49من الدستور
• إدراج فصل متعلق بتعريف المصطلحات
• استكمال قائمة المهام الموكولة للهيئة استئناسا بما ورد في المقترح وفي المرسوم عدد
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القدرة الفعلية على ممارسة الدور التعديلي :الصالحيات
تتميــز الهيئــات المســتقلة عــن المراصــد واللجــان وغيرهــا مــن المؤسســات العموميــة بالســلط الممنوحــة لهــا وهــي ســلط
تقريريــة مــن ناحيــة وســلط قائمــة علــى القــدرة علــى التأثيــر فــي القطــاع مجــال تدخلهــا مــن ناحيــة أخــرى .وعليــه فإنــه مــن
الضــروري تمكيــن الهيئــة مــن مهــام تقريريــة واستشــارية فعليــة مــن ناحيــة (أ) ودعــم قدرتهــا علــى العلــم واإلعــام مــن ناحيــة
أخــرى (ب).

أ -تمكين الهيئة من صالحيات تقريرية واستشارية فعلية
أن الهيئــات المســتقلة فــي العالــم تتمتــع بصالحيــات وســلطة تقريريــة متباينــة بــل إن بعضهــا ال
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى ّ
يتمتــع البتــة بهــذه الســلطة .غيــر أن تفعيــل دورهــا يمــر لزامــا عبــر تمكينهــا مــن مهــام تقريريــة لعــل أهــم مظاهرهــا تمتعهــا
بصالحيــات ترتيبيــة فــي مجــال تدخلهــا عــاوة علــى صالحياتهــا التعديليــة وتمكينهــا مــن المشــاركة الحقيقيــة والفعالــة فــي
صياغــة التشــريعات المرتبطــة بمجالهــا فضــا عــن القــدرة علــى تســليط العقوبــات وتنفيذهــا .فقــد تــم اليــوم تجــاوز النقــاش
حــول قــدرة الهيئــات علــى تســليط العقوبــات ومــدى تالؤمهــا مــع طبيعتهــا غيــر القضائيــة حيــث يقــر الجميــع أن قــدرة الهيئــات
علــى تســليط العقوبــات ال يمــس بــأي حــال مــن صالحيــات الســلطة القضائيــة وال يضــرب مبــدأ الفصــل بيــن الســلط مــا دام
محــددا بمجــال تدخلهــا وخاضعــا لمبــدأ احتــرام الحقــوق األساســية.
وبالعودة إلى مشروع قانون هيئة االتصال السمعي والبصري نالحظ نقصا على كال المستويين.
فبالنســبة للصالحيــات التقريريــة والترتيبيــة يظهــر أن مشــروع القانــون قــد صيــغ بطريقــة مــن شــأنها إربــاك عمليــة التعديــل
وهــو مــا يجــر إلــى الدعــوة إلــى الحــد مــن إربــاك عمليــة التعديــل بإســناد صالحيــات كاملــة لهــذه الهيئــة تكــون غيــر متداخلــة
مــع غيرهــا مــن الهيئــات والهيــاكل ومشــفوعة بالقــدرة علــى تســليط عقوبــات.
وبالنســبة إلــى الصالحيــات والمهــام االستشــارية فنالحــظ أن دور الهيئــة علــى هــذا المســتوى كمــا صيــغ فــي مشــروع القانــون
يمثــل تراجعــا عــن تصــور هــذه الهيئــات عمومــا منــذ  2011وعــن ســابقتها المحدثــة بالمرســوم عــدد .116
ولتدقيــق مختلــف هــذه المالحظــات ســنتناول أوال الصالحيــات الترتيبيــة للهيئــة فالفصــل  6ينــص علــى وضــع كراســات الشــروط
ويغفــل عمليــة إقرارهــا وهــو مــا يثيــر لبســا ويمكــن أن يــؤدي إلــى تأويــل يفصــل بيــن جهــة وضــع الكراســات وجهــة إقرارهــا بمــا
يخــرج عمليــة اإلقــرار مــن صالحيــات الهيئــة.
كمــا يغفــل هــذا الفصــل التنصيــص علــى أي صالحيــة للهيئــة بالنســبة إلــى وضــع إطــار قانونــي خــاص باإلشــهار وبســبر اآلراء
أن هــذه
فمــن الضــروري إذن إقــرار دور للهيئــة فــي ســنّ اإلطــار القانونــي المتعلــق باإلشــهار السياســي وســبر اآلراء نظــرا إلــى ّ
المجــاالت هــي مــن صميــم اختصاصهــا.
كمــا أنــه قــد تــم فــي مشــروع القانــون حــذف المقتضيــات التــي كان يحتويهــا الفصــل  46مــن المرســوم  116والــذي يســند
صالحيــات التخــاذ اإلجــراءات وتســليط العقوبــات لوضــع حــد بصفــة فوريــة وفــي كل الحــاالت قبــل نهايــة الحملــة االنتخابيــة
للتجــاوزات فــي هــذا المجــال وهــو تنصيــص ندعــو إلــى إعــادة إدراجــه .وفــي نفــس هــذا الصــدد يغيــب عــن مشــروع القانــون
التنصيــص علــى حصريــة اســتعمال وســائل اإلعــام الوطنيــة وهــو مبــدأ تــم التنصيــص عليــه فــي الفصــل  42مــن المرســوم 116
والفصــل  73مــن القانــون االنتخابــي فمــن الضــروري إذن إعــادة إدراجــه وتفعيــل دور الهيئــة بخصوصــه عبــر إســنادها الصالحيــات
التــي تمكنهــا مــن إبــرام اتفاقيــات مــع هيئــات تعديليــة أجنبيــة للتصــدي لهــذه التجــاوزات .ونشــير فــي ســياق تعرضنــا للفصــل 6
مــن مشــروع القانــون إلــى أن البنــد  3منــه ال يحــدد القطــاع المعنــي بمقتضياتــه أال وهــو القطــاع الخــاص.
أمــا الفصــل  7مــن مشــروع القانــون والمتعلــق بالصالحيــات التقريريــة والتعديليــة فقــد أســند ســلطة تقديريــة مطلقــة للهيئــة
فــي إســناد اإلجــازات دون أن يربطهــا بإجــراءات شــفافة وضامنــة للمســاواة وهــي نقيصــة مــن نقائــص المرســوم  116لــم يســع
المشــروع إلــى تجاوزهــا .وخالفــا للمرســوم  116الــذي خصــص الوكالــة الوطنيــة للتــرددات الراديوكهربائيــة لــم يحــدد المشــروع
الهيئــات والمؤسســات المعنيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تنــازع االختصاصــات وإربــاك عمليــة التعديــل.
وعــاوة علــى الصبغــة الفضفاضــة لعبــارة "التنســيق" التــي يســتعملها هــذا الفصــل لتحديــد دور الهيئــة فــإن المشــروع تغيــب عنــه
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األحــكام المتعلقــة بالعقوبــات والتــي مــن شــأنها أن تفعّــل عمليــة التعديــل وعليــه فإنــه مــن الضــروري علــى األقــل إعــادة إدراج
محتــوى البــاب الثالــث مــن المرســوم  116المتعلــق بالعقوبــات أو تصــور آليــات عقابيــة رادعــة تختــص بهــا الهيئــة فــي مجالهــا
وتمكنهــا مــن فــرض قراراتهــا بصــورة أكثــر نجاعــة واالســتفادة فــي ذلــك مــن تجربــة هيئــة المرســوم  116التــي وقــع التالعــب
بعقوباتهــا فــا تكفــي مالحقــة عــدم تنفيــذ قــرارات الهيئــة بــل مــن الضــروري التفكيــر فــي آليــات تضــع حــدا للتنفيــذ غيــر الجــدي
لقــرارات الهيئــة فــا يكفــي لإليهــام بتنفيــذ قــرار الهيئــة بإيقــاف برنامــج االكتفــاء مثــا بتغييــر عنوانــه كمــا دأبــت علــى ذلــك
بعــض المؤسســات اإلعالميــة فــي عالقتهــا بهيئــة المرســوم  .116ولعـ ّ
ـل مــن أوكــد المســائل فــي هــذا الصــدد ضــرورة تمكيــن
الهيئــة مــن االســتنجاد بالقــوة العامــة لتنفيــذ قراراتهــا.
ومــن الضــروري فــي هــذا الســياق التفكيــر فــي وســائل لتمكيــن الهيئــة مــن مــدّ ســلطتها علــى وســائل اإلعــام الســمعي البصــري
التــي تبــث محتــوى تونســيا مــن خــارج التــراب التونســي والتــي تخضــع مبدئيــا لهيئــات أجنبيــة كأن ّ
تمكــن الهيئــة مــن عقــد
اتفاقــات مــع هيئــات التعديــل األجنبيــة تمكنهــا علــى األقــل مــن لفــت نظرهــا إلــى المحتويــات التــي تبثهــا هــذه القنــوات وإبــداء
أن عديــد القنــوات التــي تبــث مــن الخــارج
رأيهــا فيهــا خاصــة فــي فتــرات الحمــات االنتخابيــة حيــث لوحــظ علــى ســبيل المثــال ّ
تقــوم بخــرق الصمــت االنتخابــي فــي مأمــن مــن أي رقابــة وفــي عجــز تــام مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة عــن التصــدي لهــا.
وبالنســبة لصالحيــات الهيئــة فــي الفتــرة االنتخابيــة واالســتفتاء فــإن الفصــل  8وبالرغــم مــن تناغمــه مــع الفصــل  65مــن
القانــون االنتخابــي فهــو ال يأخــذ بعيــن االعتبــار االســتثناءات التــي ينــص عليهــا المرســوم  116وخاصــة المتعلقــة باحتــرام حقــوق
الغيــر وكرامتــه حيــث ال منــاص مــن ربــط مبــدأ النفــاذ باحتــرام حقــوق الغيــر وكرامتــه.
أمــا الفصــان  9و 10مــن المشــروع وبالرغــم مــن تناغــم أحكامهمــا مــع الفصــل  67مــن القانــون االنتخابــي فــإن اســتعمال عبــارة
"التشــاور" صلبهمــا تجعــل مــن الهيئــة مجــرد طــرف استشــاري فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وال تمكــن مــن تحديــد المســؤوليات
بدقــة بالنســبة التخــاذ القــرار المشــترك وتوقيتــه بمــا ال يعيدنــا إلــى الوضعيــة التــي نشــبت خــال انتخابــات  2014بيــن هيئــة
االنتخابــات وهيئــة االتصــال الســمعي والبصــري مــن تنــازع لالختصــاص .والــرأي عندنــا فــي هــذه المســألة هــو أن يتــم إســناد
صالحيــات كاملــة لهيئــة االتصــال فــي هــذا المجــال مــع فــرض استشــارة هيئــة االنتخابــات وتنقيــح القانــون االنتخابــي فــي هــذا
االتجــاه.
وبخصــوص الصالحيــات االستشــارية للهيئــة فالمالحــظ أنهــا تشــهد انحســارا واضحــا مــن خــال مشــروع قانــون هيئــة االتصــال
الســمعي والبصــري وهــو مــا يقلــص مــن نجاعــة أدائهــا.
ومــن أهــم مظاهــر االنحســار المذكــور أنــه قــد تــمّ فــي الفصليــن  4و 11حصــر االستشــارة الوجوبيــة فــي مشــاريع النصــوص
التشــريعية واســتبعاد مشــاريع النصــوص الترتيبيــة علــى عكــس مــا أقــره المرســوم  116فــي فصلــه  19وفــي هــذا الحصــر
تضييــق مــن مجــال التعديــل بــل وإفــراغ لــه مــن محتــواه حيــث أن النصــوص الترتيبيــة يمكــن أن تحتــوي علــى تراجعــات عــن
مضمــون القوانيــن يســتحيل علــى الهيئــة إبــداء رأيهــا فيهــا وعليــه فمــن الضــروري تعميــم االستشــارة الوجوبيــة علــى جميــع
أنــواع النصــوص القانونيــة والعــزوف عــن هــذه القــراءة الحرفيــة لنــص الدســتور.
كمــا اعتمــد الفصــل  12مــن مشــروع القانــون علــى صياغــة غيــر واضحــة تــؤدي إلــى حصــر المقترحــات فــي النصــوص التشــريعية
خالفــا لمــا نــص عليــه المرســوم .116
أمــا الفصــل  13مــن مشــروع القانــون المتعلــق بعمليــة إبــداء الــرأي التلقائــي فقــد أغفــل تحديــد طبيعــة هــذا الــرأي إن كان رأيــا
مطابقــا أم ال .وأمــا الفصــل  14فقــد وقــع مــن خاللــه حصــر الــرأي المطابــق فــي مقترحــات تســمية الرؤســاء المديريــن العاميــن
التــي تأتــي مــن الحكومــة وفــي هــذا تضييــق كبيــر لــدور الهيئــة التــي أقصيــت مــن عمليــة اتخــاذ القــرار فــي مجــال التســميات.
ـإن هــذا المقتضــى يمكــن قبولــه حيــث أنهــا وإن لــم
أن الهيئــة تتمتــع بصالحيــة الــرأي المطابــق فــي هــذا المجــال فـ ّ
ونظــرا إلــى ّ
ـإن لهــا مــا يمكــن وصفــه بـ"الفيتــو" فــي هــذا المجــال .غيــر أننــا نالحــظ غيــاب التنصيــص فــي هــذا
تكــن الهيــكل الــذي يســمي فـ ّ
الفصــل علــى وجوبيــة رأي الهيئــة المطابــق فــي حالــة اإلعفــاء مــن المهــام ولذلــك فمــن الضــروري إضافــة التنصيــص علــى أن
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اإلعفــاء يســتوجب ،عمــا بمبــدأ تــوازي الصيــغ واإلجــراءات ،رأي الهيئــة المطابــق بمــا مــن شــأنه أن يضمــن فاعليــة إجــراء الــرأي
المطابــق فــي مجــال تســمية الرؤســاء المديريــن العاميــن.

ب -القدرة على التأثير
إضافــة إلــى الســلط التقريريــة تتمتــع الهيئــات بســلط قائمــة علــى القــدرة علــى التأثيــر فــي القطــاع مجــال تدخلهــا .وال يمكــن
أن تتحقــق هــذه الســلط إال عبــر تكريــس مبدأيــن .أولهمــا "القــدرة القانونيــة علــى العلــم" التــي تمكــن الهيئــات مــن الحصــول
علــى المعلومــات مــن اإلدارات ومختلــف المتدخليــن فــي مجــال نشــاطها وهــو مــا كرســه الدســتور التونســي فــي فصلــه  125عبــر
التنصيــص علــى أنــه " علــى كافــة مؤسســات الدولــة تيســير عملهــا" وعليــه فمــن الضــروري ترســيخ عــدم إمكانيــة مجابهتهــا
بالســر المهنــي مــع إلزامهــا هــي بواجــب الســرية فــي أداء مهامهــا .وثانيهمــا " القــدرة علــى اإلعــام" التــي تتمظهــر عبــر تقنيــة
التقاريــر التــي تنشــرها هــذه الهيئــات للعمــوم وتحيلهــا للســلط فــي الدولــة وهــو مــا يمكنهــا من إرســاء عالقــة مباشــرة بالجمهور
وبالمواطنيــن بمــا يجعــل أحيانــا قدرتهــا علــى التأثيــر أكثــر نجاعــة.
وبالنســبة إلــى قــدرة هيئــة االتصــال الســمعي والبصــري علــى العلــم واإلعــام فإنــه وبالرغــم مــن الحفاظ علــى بعض المكتســبات
فــإن تصــور الهيئــة مــن خــال مشــروع القانــون يبقــى منقوصــا علــى هــذا المســتوى .حيــث نالحــظ خصوصــا غيــاب التنصيــص
ضمــن مشــروع القانــون علــى أنــه علــى مؤسســات الدولــة تيســير عمــل الهيئــة دون مجابهتهــا بالســر المهنــي علــى عكــس
الفصــل  47مــن المقتــرح الــذي ال يغفــل هــذه الضمانــة الــواردة بالدســتور.
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توصيات خاصة بنص مشروع القانون
تمكين الهيئة من صالحيات تقريرية واستشارية فعلية
• التنصيــص بوضــوح علــى أن عمليــة إعــداد كراســات الشــروط وعمليــة إقرارهــا كالهمــا مــن صالحيــات الهيئــة
(الفصــل .)6
• اإلقرار للهيئة بدور في وضع إطار قانوني خاص باإلشهار وبسبر اآلراء.
• اإلقــرار للهيئــة بصالحيــات التخــاذ اإلجــراءات وتســليط العقوبــات لوضــع حــد بصفــة فوريــة وفــي كل الحــاالت قبــل
نهايــة الحملــة االنتخابيــة للتجــاوزات فــي هــذا المجــال.
• إعــادة إدراج التنصيــص علــى حصريــة اســتعمال وســائل اإلعــام الوطنيــة فــي الحمــات االنتخابيــة وتفعيــل دور
الهيئــة بخصوصــه عبــر إســنادها الصالحيــات التــي تمكنهــا مــن إبــرام اتفاقيــات مــع هيئــات تعديليــة أجنبيــة
للتصــدي لهــذه التجــاوزات.
• تحديد القطاع المعني بمقتضيات البند  3من الفصل  6أال وهو القطاع الخاص.
• ربط السلطة التقديرية للهيئة في إسناد اإلجازات بإجراءات شفافة وضامنة للمساواة (الفصل .)7
• تحديــد الهيئــات والمؤسســات المعنيــة استئناســا بالمرســوم  116الــذي خصــص الوكالــة الوطنيــة للتــرددات
الراديوكهربائيــة.
• تعويض عبارة "التنسيق" بعبارة تعطي صالحيات أكبر للهيئة كعبارة "اإلشراف".
• إعــادة إدراج محتــوى البــاب الثالــث مــن المرســوم  116المتعلــق بالعقوبــات أو تصــور آليــات عقابيــة رادعــة تختــص
بهــا الهيئــة فــي مجالهــا وتمكنهــا مــن فــرض قراراتهــا بصــورة أكثــر نجاعــة فــا تكفــي مالحقــة عــدم تنفيــذ
قــرارات الهيئــة بــل مــن الضــروري التفكيــر فــي آليــات تضــع حــدا للتنفيــذ غيــر الجــدي لقــرارات الهيئــة.
• إضافــة التنصيــص علــى االســتثناءات المتعلقــة باحتــرام حقــوق الغيــر وكرامتــه فــي تحديــد مــدى مبــدأ النفــاذ
استئناســا بالمرســوم ( 116الفصــل .)8
• التفكيــر فــي وســائل لتمكيــن الهيئــة مــن مــدّ ســلطتها علــى وســائل اإلعــام الســمعي البصــري التــي تبــث
محتــوى تونســيا مــن خــارج التــراب التونســي والتــي تخضــع مبدئيــا لهيئــات أجنبيــة كأن ّ
تمكــن الهيئــة مــن عقــد
اتفاقــات مــع هيئــات التعديــل األجنبيــة تمكنهــا علــى األقــل مــن لفــت نظرهــا إلــى المحتويــات التــي تبثهــا هــذه
القنــوات وإبــداء رأيهــا فيهــا خاصــة فــي فتــرات الحمــات االنتخابيــة.
• إســناد صالحيــات كاملــة لهيئــة االتصــال فــي مجــال تنظيــم الحملــة االنتخابيــة مــع فــرض استشــارة هيئــة
االنتخابــات وتنقيــح القانــون االنتخابــي فــي هــذا االتجــاه.
• تعميــم االستشــارة الوجوبيــة علــى جميــع أنــواع النصــوص القانونيــة (النصــوص التشــريعية والنصــوص الترتيبيــة
علــى حــد الســواء) (الفصــل )11
• توضيــح مقتضيــات الفصــل  12مــن مشــروع القانــون بمــا ال يــؤدي إلــى حصــر المقترحــات فــي النصــوص
التشــريعية.
• تحديد طبيعة الرأي التلقائي الذي تبديه الهيئة إن كان رأيا مطابقا أم ال (الفصل .)13
• إضافــة التنصيــص علــى أن إعفــاء الرؤســاء المديريــن العاميــن يســتوجب رأي الهيئــة المطابــق بمــا مــن شــأنه أن
يضمــن فاعليــة إجــراء الــرأي المطابــق فــي مجــال تســميتهم (الفصــل .)14
دعم قدرة الهيئة على التأثير
• إدراج التنصيص على أنه على مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة دون مجابهتها بالسر المهني.
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