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  115من المرسوم  14الفصل 

 ة الصحافة والطباعة والنشربحري  ق المتعل  

ى عليه من أهان صحفيا أو تعد   من هذا المرسوم وكل   13و 12و 11من يخالف الفصول  "يعاقب كل  

ف عمومي بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظ  

 .ة الجزائية"من المجل   123رة بالفصل المقر  

 

 

 

 ة الجزائيةمن المجل   250الفصل 

 

من قبض على شخص أو أوقفه  ة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل  يعاقب بالسجن مد  
 .أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-250-%28modifi%C3%A9-par-la-loi-n%C2%B02005-45-du-6-juin-2005%29__9537
http://www.legislation.tn/affich-code-article/code-p%C3%A9nal-article-250-%28modifi%C3%A9-par-la-loi-n%C2%B02005-45-du-6-juin-2005%29__9537
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مة عامة  مقد 

 قة بالمال العامعل  تفات المالمل  تواصل عمل الصحفيين طيلة األشهر المنقضية على كشف الفساد في عديد 

ما جعلهم  ،حقوق المواطنين االجتماعية واالقتصاديةب مارسات التي تمس  والجرائم االقتصادية والم

خالل  ي لوحظ ارتفاع عددهاوالت   الموجهة إليهمالتهديدات  وتواترت والهرسلة  عرضة لعديد التضييقات

 شهر مارس المنقضي.

عبر التلويح بأفعال  حفيينتنذر بخطر محدق بسالمة الص عن أطراف مجهولة فقد صدرت أفعال وأقوال

ات كالتحري   ين واتخذت أشكال مختلفةهرسلة الصحفي بهدفهذه المضايقات  وردتو. انتقامية قد تطالهم

" الناطقة بالفرنسية على خلفية عمله 24غير القانونية التي طالت حمدي التليلي الصحفي بقناة "فرنسا 

 المالبس المستعملة.  في تجارة لف فسادعلى م

 نقله كل   نتيجةدارات بالنسبة لبعض اإل إزعاجمصدر  2018 مارسخالل شهر  وبقي الصحفي

كما هو الحال  ي يوجد فيهانقل أحداث مهمة في الجهة الت عناستبعاده وتغييبه  ا أدى إلىمم ،الفعاليات

مناخا غير  استهدفت الصحفيين وخلقتفعل وتصريحات  اتضافة إلى رد  إ ،القيروان وتوزر واليتي في

 في الفرص بين الصحفيين.  ؤالتكافمبدأ  ضربم وتم من خاللها همالئم لممارسة عمل

صالح إة يعطي صورة قاتمة عن مدى وعي عديد األطراف بدور الصحفي كقو  خطير ر وهذا مؤش  

 المواطنين في المواضيع المرتبطة بالسياسة واالقتصاد واألوضاع االجتماعية.  لمطالبوتغيير وكناقل 

را سلبيا عن مدى التزامها بمبدأ فيها يعطي مؤش  تواصل صمت الدولة عن اعتداءات موظ   كما أن  

من العقاب. يضاف إلى  فالت تام  إ الخارقة للقانون في ظل   مما يدفعهم لمواصلة ممارساتهم ،المحاسبة

العمل  إليقافدارة ة على مستوى تنظيم العمل داخل اإلتغييرات تشريعي بإجراء السلطة دعدم تقي   ذلك

مكبال  عامالالذي بات  4يقاف العمل بالمنشور عددإمن ذلك  ،لحصول على المعلومةللة بالمناشير المعط  

ما عبر  العمومية اإلداراتمن ه في الحصول على المعلومة حق  من يحرم المواطن لعمل الصحفي مما 

 ي والحصول عليها.  الصحفي في البحث والتقص   حق   ضربينجر عنه من 

وبات من الضروري اليوم أن تقيم السلطة الرسمية الدليل على سعيها إلى محاسبة منظوريها على 

 لحق  و في العمل وتمثل ضربا لحرية الصحفيين ،منذ سنوات على الصحفيين يمارسونهااالعتداءات التي 
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عبر التشهير  إال تتمأن هذه المحاسبة لال يمكن و .الدستوري في الحصول على المعلومة لمواطنا

وإقامة الدليل على وجود  ،دارية التي قامت بهااإل المحاسبةالممارسات الخارقة للقانون ونشر نتائج ب

 فالت من العقاب. مناهضة اإلل توجه حقيقي

في  دستورية والتي تنسف جوهر الحق  الغير المناشير الداخلية  لغاء العمل بكل  إ كما بات من الضروري

 الحصول على المعلومة من مصادرها.

 

 

 

 ناجي البغوري

 ننقيب الصحفيين التونسيي
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 مقدمة إحصائية

 

وحدة رصدت ، وقد 2018مقارنة بشهر فيفري  2018 مارس االعتداءات خالل شهر تراجعت وتيرة 

ملحوظا في عدد  االسالمة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضالرصد بمركز 

 . 2018 فيفري اعتداء خالل شهر 17مقابلاعتداءات  10لت االعتداءات حيث سج  

 وموقع الكتروني  قنوات تلفزية 2إذاعات و 7يعملون في  ينصحفي 9صحفيات و 5وطالت االعتداءات  

 .وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء

 

 االعتداءات حسب الجنس 

 

 

 االعتداءات حسب المؤسسات اإلعالمية 

 

 صحفيين  9
 5صحفيات

7 
2 

1 

 اذاعات  

 قنوات تلفزية  

 موقع الكتروني 
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وسجل هدف الصحفيين من قبل مصادر مجهولة تعودة التهديدات التي تس هو الال فت خالل هذا الشهرو

 .2018حالتين خالل شهر مارس  وحدة الرصد

حاالت إضافة إلى  3في  حاالت والمضايقة 4من العمل في  عتواصل عمليات المن الوحدةلت كما سج  

 حالة اعتداء لفظي وحيد. 

 اعتداءات وكان األمنيون 3ر "مصدر مجهول" قائمة المعتدين حيث كان مسؤول عن وقد تصد  

ل فيه عودة في الوقت الذي سج  منهما  لكل   مسؤولين على اعتداءين اثنين فون العموميونوالموظ  

المعتدين على  قائمةالرياضية إلى  الجمعيات مسؤولومسؤولو هيئات وطنية ون والحكوميوالمسؤولون 

 . منهم واحد لكل  الصحفيين باعتداء وحيد 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

 مصدر مجهول

فون عموميون     موظ 

 أمنيون

 مسؤولون حكوميون  

 مسؤولو هيئات وطنية 

 مسؤولو الجمعيات الرياضية

  المعتدين

 المعتدين 
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قت في كل   حاالت6وقد ترك زت االعتداءات أساسا في تونس العاصمة في  من واليات  في حين تفر 

 منها.  في كل   سوسة وتوزر في حالة وحيدةالقيروان وبنزرت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6تونس العاصمة  

 سوسة1

 1توزر 

 بنزرت  1

 القيروان  1

 االعتداءات حسب الجهات 

 تونس العاصمة

 القيروان

 بنزرت 

 توزر

 سوسة 
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 ممارسات رسمية تخلق مناخ غير مريح لعمل الصحفيين والصحفيات

 

 

 ،تشمل المضايقة عمليات الهرسلة التي تمارسها السلطات لخلق ضغط على الصحفي خالل تأديته عمله

قانونية مورست ات غير عبر تحري  " حمدي التليلي 24 انسسجيل ذلك في حالة مراسل قناة "فرت وقد تم  

وتشمل أيضا التصريحات  .وزارة الداخلية إداري من قبلوالتي فتح فيها تحقيق  ،عليه من قبل األمن

لي السلط العمومية والتي تخلق مناخا غير مالئم لممارسة العامة الصادرة عن مسؤولين حكوميين أو ممث  

 من مبدأ التكافؤ في الفرص بين الصحفيين.  العمل الصحفي وتمس  

 : عت كما يليتوز   2018حاالت مضايقة خالل شهر مارس  3لت وحدة الرصد وقد سج  

 

  مسؤول حكومي يضايق مكرم السعيدي* 

 سوسةالمكان:

 2018 مارس 9التاريخ: 

 مكرم السعيدي مراسل إذاعة "صبرة أف أم" الخاصة: المعتدى عليهم

 مسؤول حكوميالمعتدي:

 الوقائع: 

 

هرسلة مكرم السعيدي مراسل إذاعة "صبرة أف عمل معتمد النفيضة على 

صال هاتفي على خلفية نشره لخبر حول اعتداء المعتمد على أم" عبر ات  

 . عون حرس مرور رافضا مقترح الصحفي بتمكينه من حق الرد  

 انشرت خبر في إذاعة "صبرة أف أم" التي أعمل لفائدته " :بمركز السالمة المهنيةوأفاد السعيدي لوحدة الرصد 

ر فيه عن استيائه من عب  من المعتمد صاال هاتفيا ثره ات  إيت تلق   ،حول اعتداء معتمد النفيضة على عون حرس مرور

 رأى أن   ذاإالرد  تمكينه من حق طلبت من المعتمد ه ليس بإمكاني أن أفعل له شيئا"، مضيفا: "دا أن  نشري للخبر مؤك  

 ". فضالخبر غير صحيح فر
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 : التعليق القانوني

الصحفي مكرم السعيدي من باب الضغط عليه بسبب نشره خبرا على أمواج  يعتبر احتجاج معتمد النفيضة ضد  

ضغط من جانب  ه "ال يجوز تعريض الصحفي ألي  أن   2011لسنة  115من المرسوم  11الفصل  اإلذاعة. وينص  

 عالمي بصفة صريحة. ض إليه المحتوى اإلشخص تعر   لكل   الرد   منه حق   40سلطة كما يضمن الفصل  أي  

 

  "24ي تهرسل مراسل "فرنسا أعمال تحر  * 

 تونسالمكان:

 2018 مارس 12التاريخ: 

 " 24حمدي التليلي الصحفي بـ "فرنسا  المعتدى عليهم:

 أمنيون المعتدي:

 الوقائع: 

 

"  الناطقة بالفرنسية واالنجليزية حمدي 24ل عونا أمن بالزين المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة "فرنسا تنق  

 ي عنه بطريقة غير قانونية.التليلي للتحر  

ي عني، وفور وصولهم سألوا زوجتي ووالدتي سكناي للتحر   ل عونا أمن إلى مقر  "تنق   :وأفاد التليلي لوحدة الرصد

 تواجدي ثم بقوا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان".عن مكان 

أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبال واألماكن في البداية ويضيف التليلي: "طرح أعوان األمن 

ة . ثم طرحوا علي  أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها حول مواضيع مرتبطاالجابة ل إليها فرفضتالتي سأتنق  

مصادر  جابة باعتبار أن  ية مصادر معلوماتي فيها، فرضت اإلباإلرهاب في أوقات سابقة، وسأالني عن هو

 ".في حاالت يحددها القانونال  إعنها  الكشفالمعلومات محمية بالقانون وال يجوز 

حول المالبس ة قنوات أجنبية ي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الذي بث ته عد  وتواصلت أعمال التحر  

ذا طالت عائلته إالمستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته على خلفية ذلك التقرير مستفسرين ما 

 تهديدات على خلفية عمله الصحفي. 

ية األمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية حول فتح تحقيق داخل تفقد   صدار وحدة الرصد بيانا في الغرض تم  إوفور

 ي غير القانونية. التحر  أعمال 



2018 مارستقرير شهر   

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

ض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره لتقرير المالبس المستعملة وقد ولإلشارة فقد تعر  

م اآلن لم تتقد   ل األمني لفائدته بطيئا حيث تراخى رئيس مركز األمن في صياغة محضر لفائدته ولحد  كان التدخ  

 جراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين على الحادثة. إ

 

 التعليق القانوني :

ض حمدي التليلي إلى حملة من التضييقات والضغوط المتتالية من جانب أفراد ومن جانب السلطات بسبب يتعر  

منطوق الفصل ق بالمالبس المستعملة، وهي أعمال وممارسات تتناقض مع التحقيق الصحفي الذي عمل عليه المتعل  

ضغط على  يمنع ممارسة أي   ية الصحافة والطباعة والنشر الذيق بحرالمتعل   2011لسنة  115من المرسوم  11

 دها القانون. بحاالت يحد   ال  إالصحفي ويمنح حصانة لمصادر معلوماته ويجعلها غير مكشوفة 

 

  رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تضايق بسام حمدي* 

 تونسالمكان:

 2018 28التاريخ:

 بسام حمدي الصحفي بموقع "حقائق أون الين" المعتدى عليهم:

 وطنية وهياكل رؤساء هيئاتالمعتدي:

 الوقائع: 

غير مهني" الصحفي بموقع "حقائق أون الين" بسام حمدي "  طرحهسؤاالأن اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة 

لبعض األطراف السياسية على  التي تتهمها بالتحيزاالنتقادات  معرفة موقفها منوعملت على هرسلته على خلفية 

 ها. خالل ندوة صحفية عقدتها الهيئة بمقر  ،وكان ذلك حساب أخرى

ام حمدي لوحدة الرصد وأفاد فعل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عندما  رد  :"تفاجأت ببس 

لبعض األطراف السياسية على  التي تتهمها بالتحيزأسئلة من بينها سؤال حول االنتقادات  3هت لها وج  

 .  جابة"ير مهني رافضة اإلسؤالي غ ت بن سدرين بطريقة متشنجة غاضبة قائلة أن  حساب أخرى، ورد  

 

ه فعل رئيستها بخصوص  من جانب آخر، يظهر الفيديو الموث ق للندوة الصحفية لهيئة الحقيقة والكرامة رد 

ام حمدي، حيث وث قنا حالة التشن ج التي أصابت سأجيبك على هاوقد أجابت حمدي بالقول"أسئلة الصحفي بس 

هامات وال أجيب عن جيب على ات  ألسنا في جلسة محكمة حتى  .سؤالين ولن أجيبك عن السؤال الثاني

 أسئلة غير مهنية".
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مقاال حول ما   2018مارس  28ون الين" بتاريخ أئق وقد نشر الصحفي بسام حمدي في موقع "حقا

ض له من قبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  تحت عنوان " بن سدرين ترفض توضيح عالقتها  تعر 

 .ببعض األطراف السياسية وتتعس ف على عضو بالهيئة"

 

 : التعليق القانوني

ة التعبير ويعتبر رفضها تشنج رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بسبب سؤال الصحفي بسام حمدي اعتداء على حري   ليشك  

 115من المرسوم  9اف طبق المادة دي وشف  وتعد   المواطن في إعالم حر   جابة بدعوى عدم "المهنية" تعطيال لحق  اإل

 وضغطا على الصحفي.  

 

 

 تعيق الحصول على المعلومة أفعال وممارسات

 

و ممارسة أو إجراء من شأنه أن أحامل سلطة يعمد إلى فعل  ذ عملية المنع من العمل كل  عادة ما ينف  

فون العموميون وكعادتهم يكون الموظ   .ه في الحصول على معلومةيحرم الصحفي من أداء عمله ومن حق  

وحدة الرصد خالل شهر مارس  لتسؤولون. وقد سج  ذين لعمليات المنع يضاف إليهم المفي صدارة المنف  

 فون عموميون في مناسبتين ومسؤول جمعية رياضيةذها موظ  حاالت منع من العمل نف   4،  2018

 : وأمنيون في حالة وحيدة لكل منهما. وقد وردت كاآلتي

 

  من العمل في مستشفى عمومي إعالمية مؤسسات و*منع مراسل

 توزرالمكان:

 2018 مارس 12التاريخ: 

 مراسلين لمؤسسات إعالمية في توزر 4المعتدى عليهم:

 فون عموميونموظ   المعتدي:

 الوقائع: 

استفساراتهم  عنتوزر استقبال مجموعة من المراسلين الصحفيين بمكتبه للرد   الجهوي بوالية مستشفىالرفض مدير 

 دخولهم لمكتب المدير. ي، وقام رئيس مصلحة بالمستشفى بإغالق الباب ومنعحول شبهة خطأ طب  
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لنا إلى مستشفى توزر لتغطية وقفة احتجاجية "تنق   :لوحدة الرصد "وأفاد وحيد عباس  مراسل إذاعة "شمس أف أم

ين ضت ساقها لعملية حرق. وبعد أخذ تصريحات من المحتج  قريبة لها خضعت لعملية جراحية تعر   لعائلة قالت أن  

رئيس  إليناه "توج   :مضيفا ،وقع إغالق الباب في وجوهنا" لكن   لى الرد  هنا إلى مدير المستشفى للحصول عتوج  

في  ،توضيحاتترفض تقديم  فاإلدارةه علينا العودة ألخذ تصريحات من المواطنين مصلحة بالمستشفى بالقول أن  

 تعبير عن احتجاجه على طريقة عملنا". 

ثة التي حصلت ادتم فتح تحقيق في موضوع الح هوضح أن  أة الذي وتواصل الصحفيون مع المدير الجهوي للصح  

 مدير المستشفى يرفض الحديث إلى وسائل اإلعالم.  مشيرا أن   ،ه من الضروري انتظار نتائج التحقيقللمواطنة وأن  

صل به وأعلمه باحتجاج مدير المستشفى ات   يد بأن  للصحة نبيل ثابت بوحدة الرصد، ليفصل المدير الجهوي وقد ات  

سمح لمدير ون هي التي لم تب فيها المحتج  الفوضى التي تسب   على عدم إجابته عن أسئلتهم، وأشار إلى أن  الصحفيين 

ب بهم لتيسير ظروف الصحفيين مرح   الجهوي للصحة إلى أن   عن أسئلة الصحفيين. وأشار المديرجابة المستشفى باإل

 .عملهم

 : التعليق القانوني

 توضيحات حول حادثة وقعت وهو ما يعتبر تعطيال لحق   دالء بأي  بتوزر عن اإل  دير المستشفى الجهويامتنع م

 سة عمومية تدير مرفقا عاما لخدمة المواطنين. وينص  ه مسؤول عن مؤس  اف، خاصة وأن  المواطن في إعالم حر  وشف  

وله  أن يطلب من النفاذ إلى المعلومة واألخبار  مواطن حق   ه للصحفي كما لكل  أن   115من المرسوم  10الفصل 

 ة بحكم القانون. ما لم تكن هذه المواد سري   ،حصائيات التي تكون بحوزتهاالمذكورة المعلومات واألخبار واإلالجهات 

 

  عالم خالل زيارة وزير المالية للقيروانتغييب وسائل اإل* 

 القيروانالمكان:

 2018 مارس 15التاريخ: 

 إعالمية بالقيروان ساتمؤس   3مراسلو المعتدى عليهم:

 فون عموميونموظ   المعتدي:

 الوقائع: 

 2018سات اإلعالمية عن زيارة وزير المالية للقيروان وعقده اجتماعا حول قانون المالية تغييب مراسلي المؤس   تم  

عالم باالجتماع كما حرموا من الحصول على إعالم وسائل اإل والية. ولم يتم   11مع مديرين جهويين للمالية في 

 تصريح من الوزير. 
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بوجود وزير المالية في  صدفة"علمنا لوحدة الرصد: فريقيا لألنباء إوأفادت منيرة الرابعي مراسلة وكالة تونس 

 فضاءالهنا إلى والية، فتوج   11مع مديرين جهويين بـ  2018القيروان حيث عقد اجتماعا حول قانون المالية 

للحصول على  خروج الوزيرانتظرنا .إعالمنا به من قبل الواليةرغم عدم االجتماع،  الذي عقد فيه(بالرجب)الخاص

خر آتفاجأنا بمغادرته من باب  ناعالمية للوزارة بانتظار انتهاء االجتماع لكن  ا الملحقة اإلوقد طلبت من   منه، تصريح

ها غير ة أن  يرة العامة للوزارة التصريح متعل لرفض المد في ظل  "حرمنا من المعلومة  :مضيفة ،دون التصريح لنا"

 الوزير وحده يستطيع ذلك".  لة وأن  مؤه  

را ه علم متأخ  الوالية لم تكن على علم بزيارة وزير المالية وأن   من جهة ثانية أفاد الملحق الصحفي لوالية القيروان أن  

 بالزيارة.

 : التعليق القانوني

الصحفيين من قبل وزارة المالية والسلط الجهوية بزيارة وزير المالية فرضا لقيود عالم أيعتبر عدم 

 9اف طبقا للفصل دي وشف  وتعد   عالم حر  إالمواطن في  تعوق تداول المعلومات ومن شأنها تعطيل حق  

 .115من المرسوم 

 مسؤول جمعية رياضية يمنع صحفي من العمل * 

 )بن عروس( الكبرى تونسالمكان:

 2018مارس  19التاريخ: 

 حمدي حليلة مراسل إذاعة المنستيرالمعتدى عليهم:

 مسؤول جمعية رياضيةالمعتدي:

 الوقائع: 

منع مسؤول بفريق النجم الرادسي حمدي حليلة الصحفي المتعاون بإذاعة المنستير من تغطية مباراة كرة 

 برادس.  "وهيمةـب"بقاعة توفيق  السلة التي دارت بين النجم الساحلي والنجم الرادسي

التي دارت  ةبرادس لتغطية مباراة كرة السل   لت إلى قاعة توفيق بوهيمةحليلة لوحدة الرصد: "تنق   وأفاد

ه نحوي كاتب عام جمعية توج  ة الصحفيين منص  ب وخالل تواجديلنجم الساحلي، بين النجم الرادسي وا

مة رغم حملي لبطاقة مخبر بمه   اي تكليفير وطلب من  ه ال يمكنني التصوالنجم الرادسي مشيرا أن  

على ذلك وارتفع منسوب  أصر   ،مة غير معمول بهالتكليف بمه   أن   عالمهإرغم : "مضيفا ،رياضي"

ثم قام  وأرسل لي عوني حرس وطني إلخراجي ي أراسل "إذاعة المنستير"ر لديه عندما علم أن  التوت  

 .مثلما فعلوا في المنستير نفعل في رادس"بالقول "بإرسال عونين آخرين طالبا إخراجي 
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 : التعليق القانوني

ة الشغل التي يعاقب عليها ل منع الصحفي حمدي حليلة من العمل داخل قاعة رادس الرياضية تعطيال لحري  يشك  

ذاعة المنستير من العمل بالقاعة إل استثناء ة الجزائية، كما يشك  من المجل   136القانون الجزائي التونسي في المادة 

 عالمية وتعطيال لحق  سات اإلة تداول المعلومات وتعطيال لتكافؤ الفرص بين المؤس  الرياضية برادس قيدا على حري  

 اف.وشف   عالم حر  إالمواطن في 

 

 * منع صحفية بقناة "تونسنا" من العمل

 تونسالمكان:

 2018مارس  12التاريخ: 

 بن سالم الصحفية بقناة "تونسنا" نهلةالمعتدى عليهم:

 أمنيونالمعتدي:

 : الوقائع

ضت الصحفية نهلة بن سالم  لالحتجاز من قبل عون أمن  تعر 

جبارها على البقاء إبشرطة المرور بشارع محمد الخامس بالعاصمة عبر حجز بطاقة تعريفها الوطنية و

من  عن هذا الفعل منع الصحفية من العمل وانجر  ة ساعة كاملة دون سبب قانوني لذلك. مكان لمد  الفي 

دين بالعاصمة.  ن لها وهي بصدد إعداد تقرير تلفزي حول المشر   قبل عون األمن بعد أن تفط 

دين على مستوى مفترق ك: "سالم  لوحدة الرصد وأفادت بن نت بصدد محاورة وتصوير عدد من المشر 

ن عون شرطة المرور وير خفية، ونهج القرش األكبر بواسطة آلة تص/الطريق محمد الخامس د تفط  بمجر 

ه نحوي حاملة لصفة صحفية( طاقة تعريفي الوطنية)بفمكنته من ، يتيهو  مني مده ببطاقة وطلب  لي توج 

ت بحجز العون ي تفاجأقوم بإعداد تقرير تلفزي، لكن  أ بطاقة صحفي محترف وأوضحت له أن يإضافة ل

 بتالدوريات األمنية من أجل االلتحاق بالمكان من أجل التث  صال بإحدى باالت   قيامهو لبطاقة تعريفي

 . معي"

تها بتعل ة وجوب استظهارها بوثيقة الترخيص وتضيف بن سالم أن  عون شرطة المرور  قام باحتجاز هوي  

بالعمل )حيث لم يقبل بطاقة صحفي محترف أو بطاقة تعريفها الوطنية(، وبعد انتظار ألكثر من ساعة 

 صال بدورية ثانية من أجل االلتحاق بالمكان المذكور. باالت  قام العون 
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صال صال وحدة الرصد بالسيد ضو عطوي عضو المكتب اإلعالمي بوزارة الداخلية قام األخير باالت  وبات  

ق رئيس مركز األمن بنهج فلسطين . وإضافة لذلك التحشكالاإل لفظ  بالصحفية وبعون شرطة المرور 

 طلب من عون شرطة المرور إخالء سبيل الصحفية.  ومنية( أية طار دورإفي بالمكان )

 : التعليق القانوني

في تيسير جوالن  تها في الشغل من قبل عون سلطة عمومية مختص  ضت الصحفية نهلة بن سالم إلى تعطيل حري  تعر  

ساتهم بمأموريات من مؤس   زينن كانوا متحو  إبت من هوية الصحفيين والعربات بالطريق العام وال دخل له في التث  

 ف تصرف العون بالقيد على حرية تداول المعلومات وتسليطا للضغط على صحفية. عالمية. ويصن  اإل

 

 عرقل تحقيقاتهم الصحفيةي الصحفيين تهديد

نذارا إل األفعال واألقوال الصادرة عن بعض األطراف التي تكون في الغالب مصادر مجهولة تشك   ن  إ

انتقامية قد تطاله على خلفية ما ينشره من محتويات  أفعاالأن محدق بسالمة الصحفي ورا بخطر مبك  

لت وحدة الرصد حالتين في هذا الجانب بقي من مصالح بعض األشخاص. وقد سج   إعالمية قد تمس  

 الفاعلون فيها مجهولين. 

 

 في بنزرت يتهديد بدران شلغوم* 

 بنزرتالمكان:

 2018 مارس 12التاريخ: 

 " الجمعياتي8الصحفي بـ "راديو  يبدران شلغوم المعتدى عليهم:

 مصادر مجهولةالمعتدي:

 الوقائع: 

ض بدران شلغوم ة الثانية على خلفية تحقيق صحفي بخصوص إلى التهديد للمر   "الجمعياتي8الصحفي بـ"راديو تعرَّ

للبحث  إلى منزله مجموعة من األشخاصل ملف  فساد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بوالية بنزرت، حيث تنق  

 وعليهم بوادر فعل انتقامي. 

تهم، ايهو   أعرفال  بتنق ل ثالثة أشخاص إلى منزلي الشخصي للبحث عني تفاجأت" :لوحدة الرصد وقال بدران شلغوم

 أعملبسبب التحقيق الصحفي الذي  ما حصل هو تهديد لي":مضيفا ،حيث بادروا بسؤال عائلتي عن مكان تواجدي"

 . "عليه حول ملف  فساد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة منذ أشهر
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ملف فساد ومنذ إحالة الملف  على أنظار  أشهر على تحقيق صحفي يهم   8كما أوضح شلغومي أن ه يعمل منذ قرابة 

ض لجم وبداية جانفي   ة من التهديدات حيث ومنذ أشهر ) أواخر ديسمبر الفارطلالقضاء والسلط الجهوية أصبح يتعرَّ

 المذكور.  صال هاتفي في حال واصل العمل على الملف  ( تقدم  بقضية ضد  سائق قام بتهديده عبر ات   2018

 : التعليق القانوني

ي عن حاالت الفساد في إلى حملة تهديد ممنهجة على خلفية عمله في مجال التقص   يض الصحفي بدارن شلغوميتعر  

د صحفيا من يهد   ة كل  بالسجن والخطي   115من المرسوم  14وهي تهم يعاقب عليها الفصل  ،المنطقة التي يعمل بها

سلطة مهما  ضغط من جانب أي   ه ال يجوز تعريض صحفي ألي  من المرسوم أن   11الفصل  بمناسبة أداء عمله وينص  

 كان نوعها. 

 

  24تهديد مراسل فرنسا * 

 تونسالمكان:

 2018مارس  17التاريخ: 

 "24التليلي مراسل قناة "فرنسا  حمدي المعتدى عليهم:

 مصادر مجهولةالمعتدي:

 الوقائع: 

تجارة في بعد كشفه لشبكة فساد  السويسي حمدي 24لصحفي في فرنسا الوضعية األمنية ل  دتتعق  

هذه فاعلين في   يقاف في صفوفإفي عمليات  للتحقيق هب بث  والتي تسب   ،المالبس المستعملة عبر العالم

 فتح تحقيقات في الموضوع في بعض الدول األخرى. من تونس وايطاليا وتم   الشبكة بكل  

 17كان آخرها في  المنقضي ة األولى في جانفيالتقرير للمر   ض الصحفي إلى تهديدات منذ بث  ويتعر  

عالم إوطلبوا منه  تهديدا،فها رجال األمن ارته صن  سي   عالمة على على حيث عثر التليلي 2018مارس 

 سته بالموضوع.مؤس  

 : التعليق القانوني

ر لتهديد مباشر على حياته وعلى عائلته نتيجة عمله على ملف ارته هي مؤش  ي وجدها التليلي على سي  شارات الت  اإل ن  إ

د صحفيا من هد   كل   115رطة في تجارة غير قانونية ويعاقب المرسوم فساد كشف فيه عديد األطراف النافذة والمتو  

 بمناسبة أداءه لعمله أو مارس عليه ضغطا مهما كان نوعه.  
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 رادة الصحفيينإفظي محاولة للمساس من االعتداء الل  

من معنوياتهم أو ثنيهم على  هانتهم أو الحط  إشارات وأفعال تحاول إعادة ما تستهدف الصحفيين أقوال و

 خصوصا لها تأثيرا معنويا ملحوظا عليهم مستوى التهديد فإن   إلىن لم ترتقي إو ،تناول مواضيع بعينها

 د صفتهم كصحفيين. ذا كان منطلقها رأي أو معلومات ينشرونها أو لمجر  إ

  لطفي النجار * اعتداء لفظي ضد  

 تونسالمكان:

 2018 مارس 26التاريخ: 

 لطفي النجار الكاتب الصحفي بجريدة "الشارع المغاربي"المعتدى عليهم:

 مصادر مجهولةالمعتدي:

 الوقائع: 

هة له عبر البريد التونسي إلى  تلق ى الكاتب الصحفي بجريدة "الشارع المغاربي" األسبوعية لطفي النجار رسالة موج 

ه وذلك على خلفية مقال له صدر بالعدد االسبوعي عدد سته مؤس  مقر   نت عبارات سب  وشتم وثلب ضد   114تضم 

" بعد اإلسالم الغاضب واإلسالم الخجول: الغنوشي يواصل تجارته الفكرية تحت عنوان"  2018مارس  06بتاريخ 

 والسياسية باإلسالم". 

ار لوحدة الرصد وأفاد  هة أيضا عبر البريد على يت رسالة سابقة منذ سنة موج  تلق   بل " ليست هذه الرسالة األولى:النج 

 ".كتاباتي الصحفية نل عئلن تثنيني هذه الرسا: "مضيفا ،خلفية مقال نشرته"

نت سب ا وشتما على خلفية المقال الذي نشره لطفي ة من الرسالة والتي تضم  خلت وحدة الرصد على نسوقد تحص  

 شد الغنوشي. النجار حول رئيس حركة النهضة را

 : التعليق القانوني

ه له عبر البريد وهو اعتداء لفظي ض له الصحفي هو اعتداء لفظي عبر منشور مكتوب موج  ما تعر   ن  إ

من المرسوم  14الصحفي خالل تأديته لعمله وبمناسبته يعاقب عليه القانون وتحديدا الفصل الكاتب على 

ة الصحافة والطباعة والصحافة والنشر. الخاص بحري   2011لسنة  115  
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 لتوصيات ا

 ة الصحافة وحرية التعبيرلته من اعتداءات على حري  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سج   ن  إ

 :ها توصيفإن    2018 مارسخالل شهر 

فون العموميون لوها الجهويون والموظ  رئاسة الحكومة بمتابعة االعتداءات التي مارسها ممث    -

 .المنجزة في هذا الغرض اإلداريةاألبحاث الراجعون لها بالنظر ونشر نتائج 

ات غير قانونية في ألمنيين الذين قاموا بتحري  ا ضد   األبحاث االداريةوزارة الداخلية بنشر نتائج  -

 .الصحفي حمدي التليلي حق  

واالبتعاد عن الممارسات ذات احترام طبيعة العمل الصحفي بالجمعيات الرياضية  يمسؤول -

 .الطبيعة القائمة على التمييز على أساس االنتماء الرياضي

خضاعهم إل في عملهم وباحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخ  رؤساء الهيئات الوطنية  -

 للمقايضة.

 

 

 : مع بالشراكة ُينف ذ برنامج إطار في التقرير هذا أنجز

 اإلنسان لحقوق السامية المفوضية -

 اليونسكو -


