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 115من المرسوم  11الفصل 

 والنشرالمتعلّق بحريّة الصحافة والطباعة 

 )النقطة الثانية(

 

ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة كما ال يجوز مطالبة أي صحفي أو أي 

لمختص دلي اشخص يساهم في إعداد المادة اإلعالمية بإفشاء مصادر معلوماته إال بإذن من القاضي الع

ن غير وأالسالمة الجسدية للوبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على 

مكن يي ال يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات الت

 .الحصول عليها بأي طريقة أخرى

 

 115من المرسوم  12الفصل 

 المتعلّق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر

  

ه أو كرامتالمعلومات التي ينشرها سببا للمساس ب ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو

 .لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية

 

 

  

  

 مقدمة عامة 



 2018ديسمبر تقرير شهر

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

تذة اسالعامة ألالتحركات االجتماعية وكان أبرزها تحركات الجامعة ذروة  2018 ديسمبرشهر  شهد 

وات كل األص ة ضدتذاوقد دفع الصحفيون الميدانيون ضريبة العدائية التي تميز بها األس التعليم الثانوي.

نطلقا مموما ع اإلعالموقد كان التحريض الذي مارسته بعض القيادات النقابية ضد  ،الناقدة لتحركاتهم

 عنيفة جسديا ولفظيا على الصحفيين. العتداءات

مة معة العاوالجا تنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيينعقد اجتماع بين المكتب الولتطويق األزمة 

مع  ،همل تذاروقع خالله تقديم االعبعض الصحفيين ضحايا االعتداءات  للتعليم الثانوي، شفع بلقاء مع

 الحفاظ على حق كل صحفي ضحية االعتداء في القيام بحقه الشخصي في تتبع المعتدين عليه.

الت بوك" كحامل إلدارة حمل موقع  التواصل االجتماعي "فايسستعماوتواصل خالل شهر ديسمبر ا

 ساد. لفات فوعملهم على ماستهدفت الصحفيين العاملين على تغطية االحتجاجات في الواليات الداخلية 

بهم  ت للتشهيرمناسبا 3وقد نشطت صفحات على شبكات التواصل االجتماعي الستهداف الصحفيين في 

 .عليهم تضوسبتهم وشتمهم وحر

لقادمة رات اوفي هذا االطار تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تخوفها من أن تكون الفت

ي فلحذر المتسمة بنشاط متسارع للتحركات االحتجاجية أرضية الستهداف الصحفيين ما يتطلب توخي ا

ة لة لطبيعلمتدخكل األطراف ا العمل الميداني وكل اجراءات السالمة من قبل الصحفيين الميدانيين وتفهم

 عملهم في نقل المستجدات. 

ا سعي وم ،روتذكر النقابة بالدور الكبير الذي يلعبه االعالم في ايصال صوت المواطن ألصحاب القرا

ية رة حقيق خطوة نحو تقديم صوهم وهمومهم االاتاهتماملتغطية احتجاجات المواطنين ونقل الصحفيين 

 العامة. الوضع خدمة للمصلحة  عن

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

. 

 مقّدمة إحصائية
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مبر ديس خالل شهر للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سجلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية

 عتداءا 11الصحفيين  هر نوفمبر من نفس السنة، وقد طالتراجع وتيرة االعتداءات مقارنة بش 2018

ات أو البيان اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر االتصال المباشر 15من أصل 

الل خاعتداء  15واألخبار أو على شبكات التواصل االجتماعي في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 

 . 2018نوفمبر 

ية فزقنوات تل 6صحفيا يعملون في  12و ةصحفي 11صحفيا وصحفية من بينهم  23وطالت االعتداءات 

 . ايدوح اسجلت الوحدة اعتداء قطاعيكما  ،ينالكتروني ينوكالة أنباء وحيدة وموقعإذاعات و 5و

 

 



 2018ديسمبر تقرير شهر

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

 رسلةه يوحاالت اعتداء جسدي حالتيو اعتداء لفظي حاالت 4وتعرض الصحفيون خالل هذا الشهر إلى 

 . وحالتي تحريض وحالة منع من العمل

 

 

وان حاالت اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان األع 3وقد كانت األطراف الرسمية مسؤولة عن

اف ألطروكانت ا.ء وحيدن عن اعتدايولون الحكوميون مسؤولوالمسؤ ن عن اعتداءينيالعموميون مسؤول

 3عن  تذة مسؤولينااألس حيث كان ،حاالت اعتداء تضرر منها الصحفيون 8غير الرسمية مسؤولة عن 

كان و مكل منهن عن اعتداءين لالنقابيين ومشجعي الجمعيات الرياضية مسؤوليفيما كان كل من ت اعتداءا

 ن على اعتداء وحيد. يمسؤول المواطنون
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حالتين  في وبنزرت صفاقس كل من  وفي حاالت  4في  تونس وقد ترّكزت االعتداءات أساسا في والية 

 منها. في حالة واحدة في كلّ  المنستير والقصرين وسوسةفي كل من واليات و
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ة فاعلاللشخصيات اخطابات التحريضي الذي قد تتسم به بعض  أن الخطاب إلى تنبه وحدة الرصد

 قد تكون منطلقا ألعمال عنيفة ضد الصحفيين الميدانيين.  ،مؤثرةالو

تصريحات القيادات النقابية للجامعة العامة للتعليم الثانوي منطلقا العتداءات على الصحفيين  توقد كان

ذة أو من قبل تافي عدة مناسبات سواء من األعوان العموميين العاملين في سلك التعليم أو من قبل األس

لى نقل الخبر والتمييز بين ومن المهم الوعي بطبيعة العمل الميداني للصحفيين العاملين عالنقابيين أنفسهم.

ما يدخل في خانة التعبير عن الرأي وجوهر عمل الصحفيين 

 وهو نقل الخبر. 

  عون عمومي يمنع قناة الزيتونة من العمل* 

 صفاقس والية المكان:

 2018ديسمبر 3التاريخ:

الصحفية شيماء الوسالتي والمصور الصحفي :المعتدى عليهم

 "الزيتونة"حسام الزواري العاملين بقناة 

 أعوان عموميونالمعتدي:

 الوقائع: 

ماء ة" شيمنع أحد األعوان العاملين بمعهد مجيدة بوليلة بصفاقس فريق عمل قناة "الزيتونة الخاص

 تذة. االوسالتي والحسام الزواري من العمل خالل تنقلهم لتغطية تحرك األس

عدم  ة حولذتساالتالمذة واألولياء واألحيث توجه الفريق الصحفي إلى معهد مجيدة بوليلة الستجواب 

امل وبعد الحصول على تصريحات بعض التالميذ واألولياء حاول الفريق الع .اجراء االمتحانات

 ،وقدالحصول على تصريحات الطرف المقابل وعلى تصريح من المندوب الجهوي للتعليم بصفاقس

يس )الذي أعلن رئ 4لمنشور عدد بتعلة ضرورة حصوله على ترخيص وفق مقتضيات ا األخير اعتذر

م ولكن واجدهالحكومة ايقاف العمل به(، ومن ثم طلب الفريق الصحفي من أحد األعوان اعالم المدير بت

ن أ بعد خر توجه نحوهم وطلب منهم التوقف عن التصوير مهددا بكسر الكاميرا ولم يتراجع االاعون 

 أعلمه الفريق الصحفي أنه بصدد توثيق ما يحدث. 

ه حصول ولم يتمكن الفريق الصحفي من أخذ تصريح من المدير الذي اعتذر عن االدالء بتصريح لعدم

 على ترخيص في ذلك. 
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  اعتداء بالعنف على فريق عمل قناة "الزيتونة"*  

 صفاقسوالية المكان:

 2018 ديسمبر 10التاريخ:

 لزيتونة"اة "االصحفية شيماء الوسالتي والمصور الصحفي حسام الزواري العاملين بقن المعتدى عليهم :

 موظفون عموميونالمعتدي:

 الوقائع: 

خالل  ”يتونةقناة الز“عمد مجموعة من األساتذة إلى االعتداء بالعنف الجسدي واللفظي على فريق عمل 

 .1 الثانوي بمندوبية التعليم بصفاقسعمله على تغطية الوقفة االحتجاجية ألساتذة التعليم 

ي، حيث توجه فريق العمل المتكون من الصحفية شيماء الوسالتي والمصور الصحفي حسام الزوار

وا حفي توجهق الصلتغطية الوقفة االحتجاجية ألساتذة التعليم الثانوي، وفور تفطن األساتذة لوجود الفري

 القيمين ا أحدة شيماء الوسالتي توثيق المنع توجه نحوهنحوهم لمنعهم من العمل . وعند محاولة الصحفي

 .دفعها إلبعادهاثم قام بافتكاك هاتفها الجوال وبمعهد الهادي شاكر بصفاقس 

 دم الفريقتقد قو .وقد تحصلت وحدة الرصد على فيديو يوثق االعتداء على الفريق العامل بقناة الزيتونة

 وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بصفاقس.  شكاية في الغرض للسيدبالصحفي 

 : القانوني رأيال

ي تعرض ت التفريق عمل قناة "الزيتونة" حلقة أخرى من مسلسل االعتداءا يمثل االعتداءين الذين طاال

يماء شحفيان وقد تعرض الصلها فريق قناة الزيتونة خالل تغطيته احتجاجات أستاذة التعليم الثانوي. 

ني عتداء البدوحسام الزواري إلى مضايقات وتهديدات ومنع من العمل عالوة على االالوسالتي 

ض أنه ال يجوز تعري 115من المرسوم  11وقد نصت المادة  .ذة محتجينتاوالمعنوي من قبل أس

ن ممن المجلة الجزائية أفعال المنع  136الصحفي ألي ضغط من  جانب أي سلطة. ويجرم الفصل 

ّد ضمن المرسوم كل فعل أو قول أو تهديد يرتكب  14ة الشغل ويعاقب الفصل العمل وتعطيل حري

 الصحفي حال مباشرته لمهامه. 
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  * هرسلة ريم اللواتي من قبل أستاذة

 بنزرت المكان:

 2018ديسمبر  13 التاريخ:

 ريم اللواتي صحفية مستقلة المعتدى عليهم :

 أساتذةالمعتدي:

 الوقائع: 

مه نظ اامع امضايقة من قبل بعض األساتذة، أثناء تغطيتها اجتماعإلى تعرضت الصحفية ريم اللواتي 

 الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي ببنزت.

لتغطية عدم ا دها طلبوا منهاوجذة لوتاالصحفية إلى موقع االجتماع العام، وفور تفطن األسحيث تنقلت 

 المغادرة. وضغطوا عليها من أجل 

 : الرأي القانوني

ي انوالث تذة التعليمام لتحركات أستعرض العديد من الصحفيين إلى مضايقات واعتداءات خالل تغطيته

غط ضأنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي  115من المرسوم  11ونصت المادة لبالد.بعدة مناطق من ا

من  12...( ونصت المادة سلطة أمر واقع أو سلطة اجتماعية من جانب أي سلطة )سلطة قانونية أو

ببا سجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها يأنه ال  115المرسوم 

 للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.

رأي عمل الصحفي وحرية الوعموما فإن التحريض ضّد االعالم أو اعتباره "جوقة" فيه مساس بال

 والتعبير.

 

  * تحريض على الصحفيين في بنزرت

 بنزرت المكان:

 2018ديسمبر  13 التاريخ:

 الصحفيون:المعتدى عليهم

 نقابيونالمعتدي:

 الوقائع: 
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د نوني لسعالثا لعامة للتعليمعمل كل من الكاتب العام للفرع الجامعي ببنزرت والكاتب العام للجامعة ا

نقابة لامعي الفرع الج هعلى التحريض على الصحفيين خالل خطابين ألقياهما خالل اجتماع نظمعقوبي يال

 التعليم الثانوي ببنزرت.

ار" ع"اعالم "ضد الثورة" و أنهمب واتهامهمضد الصحفيين  اوشتم اوسب اخطاب تحريضالوقد تضمن 

 وغيرها من الصفات. 

فوا ا "أوققال حرفياحيث ي منحى تحريضيللتعليم الثانوام للجامعة العام كما تضمن خطاب الكاتب الع

 جوقة اإلعالم".

 . وقد تحصلت وحدة الرصد على تسجيل كامل لالجتماع الشعبي الذي نظمه فرع الجامعة العامة

 : الرأي القانوني

 لعامالكاتب ي )أوقفوا جوقة اإلعالم( وما صدر عن االثانوما صدر عن الكاتب العام لنقابة التعليم 

لضغط ...( هو من باب اعالم عار، عمالء، الثورة المضادةالجهوي للنقابة المذكورة ببنزرت )ا

ذه هوالتحريض ضد وسائل اإلعالم حتى تنقل الصورة كما يراها النقابيون المذكورون. وتخالف 

الذي ينص على أنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط  115من المرسوم  11التصريحات الفصل 

ئهم أو جيز المساس بكرامة الصحفيين بسبب آراالتي ال ت 12طة كما يخالف المادة ب أي سلمن جان

دى أتحريض ا يؤكد أن التسببت تلك التصريحات في اعتداءات الحقة بموقد المعلومات التي ينشرونها.

 .سلبيإلى مفعول 

لى إدي حريضية تؤستهداف االعالم بنعوت توتؤكد وحدة الرصد على النقابيين والسياسيين عدم ا

 مي. اعتداءات ضد الصحفيين العاملين في الميدان، مع حفظ حق المواطن في نقد األداء االعال

 

  * أساتذة يعتدون بالعنف الجسدي على صحفيين في شارع الحبيب بورقيبة

 تونسالمكان:

 2018ديسمبر  19 التاريخ:

ون على تغطية الصحفيون العامل :المعتدى عليهم

 األستاذةاحتجاج 

 أساتذةالمعتدي:

 الوقائع: 

ية الصحفيين العاملين على تغطعلى الصحفيات و الجسدي اعتدى مجموعة من األستاذة  بالعنف 

 احتجاجات األساتذة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.
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ارع ش نحو مسيرة األساتذةوزارة التربية وقاموا بمرافقة  حيث تنقل ممثلو وسائل اإلعالم إلى مقر

 .جاجحتتغطية االفي إطار الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي مرورا بساحة محمد علي بالعاصمة 

وهي  على بطنها الرزقي الحوار التونسي أميرة هويمليقناة تعمد أحد المحتجين ضرب مصورة  فقد

ولته ل محاخالل تصويرها لدفع لسعد اليعقوبي للصحفي بالحوار التونسي عبد السالم فرحات خال حامل

ة خالل ليبيال 218وطال االعتداء زميلها عبد الرحيم الرزقي العامل بقناة  .الحصول على تصريح منه

ما لظهر، كاى على مستو "تونس الرقمية"موقع بخرون على الصحفية آمحاولته التدخل لفائدتها. واعتدى 

ط ي سقوفعمد أحد المحتجين إلى لي ذراع الصحفية بقناة "حنبعل" الخاصة فاطمة العبدلي ما تسبب 

 هاتفها الجوال وقام بضربها على مستوى الظهر خالل تصويرها للتجمهر العمالي.  

  * أساتذة يعتدون بالعنف اللفظي على صحفيين في شارع الحبيب بورقيبة

 تونسالمكان:

 2018ديسمبر  19 التاريخ:

 تذةاون على تغطية احتجاج األسالصحفيون العامل :المعتدى عليهم

 أساتذةالمعتدي:

 الوقائع: 

ة الصحفيين العاملين على تغطيعلى الصحفيات و اللفظيتذة  بالعنف ااعتدى مجموعة من األس

ية م لتغطممثلو وسائل اإلعالحيث تنقل احتجاجات األساتذة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

 .ودفعهم ومنعهم من أداء عملهم هموشتم وا سبهمتعمداألساتذة الذينحتجاجات ا

 قبيل وعمد بعض االستاذة المحتجين إلى تأليب بقية المتواجدين على الصحفيين ورفع شعارات من

 .بألفاظ نابية ونعتهم بنعوت غير أخالقية تجاههم والتلفظ "عمالء"و "ارحل"

 : الرأي القانوني

لعاصمة بة باتذة في شارع الحبيب بورقياتعرض العديد من الصحفيين العاملين خالل تغطية احتجاج األس

من المرسوم  11نصت المادة  . وقدإلى اعتداءات لفظية وجسدية  مما يجيز المالحقة القضائية للمعتدين

م من المرسو 12أنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة كما نصت المادة  115

رامته اس بكأنه ال جوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمس 115

 أو لالعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
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 التواصل االجتماعية أهم حواملهاوسائل متفرقة واعتداءات 

 

وقد  ."فايس بوك" لسب وشتم الصحفيين والتحريض عليهم االجتماعيتواصل استغالل موقع التواصل 

، كما تواصلت مضايقة الصحفيين الميدانيين واالعتداء كايتين في الغرض خالل شهر ديسمبرتم تقديم ش

 عليهم من قبل أطراف مختلفة. 

 

  تهديد صحفي رياضي* 

 سوسةالمكان:

 2018ديسمبر  1التاريخ: 

عاون مع جوهرة تل القاسمي الصحفي المالمعتدى عليهم: جما

 أف أم

 مشجعو جمعية رياضيةالمعتدي:

 الوقائع: 

تواصل على شبكة ال "النجم الرياضي الساحلي"أطلقت صفحات محسوبة على محبي الجمعية الرياضية 

شتم ّب والبالس "جوهرة أف أم"حملة استهدفت جمال القاسمي الصحفي بإذاعة  "الفايس بوك"االجتماعي 

ي ذرف الشئيس الجمعية الرياضية رضا إثر حوار أجراه مع ر  2018والتهديد بداية من غّرة ديسمبر 

 .تحدث فيه عن المشاكل التي تتعرض لها الجمعية. 

في لم الصح لكنّ  حّق الرد خالل نفس الحصة  وقد طلب المدير الرياضي السابق لنفس الجمعية الرياضية

رياضي ير اليتمّكن من تلبية طلبه ألنّه كان بصدد إجراء الحوار، وقد قام الصحفي بتفسير ذلك للمد

ن ما لك ،اليةة المومن حّق الرّد في الحصّ  يمّكنه موضحا له أنه وفق الخط التحريري للبرنامج فإنهالسابق 

 .رسالية قصيرة تضمنّت سبّا وشتما وكالم خادش للحياءراع الصحفي إالّ تلّقيه إل

محسوبة  "الفايس بوك"التواصل االجتماعي  ةطلقت حملة قادتها صفحات على شبكومنذ انتهاء الحوار ان

، كما عملت هذه الصفحات على التحريض ضّد الصحفي ي النجم الساحلي استهدفت الصحفيعلى محبّ 

وقد بلغ األمر حّد الكتابة على  ،بطرده من مدن الساحل نافسة وطالبتشجيع جمعية رياضية مبت واتّهامه 

 .جدران منزل الصحفي بوالية سوسة وهو ما يعّد خطرا حقيقا يهّدد سالمته
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وقد عاينت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحملة ضّد الصحفي جمال القاسمي 

تتبع من يثبت تورطه تقوم بكّل اإلجراءات القانونية لوس

 .في هذه الحملة

  حملة تطال نادية الرطيبي* 

 القصرينالمكان:

 2018 ديسمبر 25التاريخ: 

ناديةالرطيبي مراسلة القناة الوطنية : المعتدى عليهم

 األولى

 مواطنونالمعتدي:

 الوقائع: 

القناة الوطنية األولى نادية الرطيبي بتعرضت الصحفية 

الى حملة تشهير على موقع التواصل االجتماعي "الفايس بوك" على خلفية  تغطيتها للتحركات االحتجاجية بوالية 

 القصرين. 

ة لنزاهاخمس صفحات على موقع التواصل االجتماعي "فايس بوك" حملة ضد الصحفية متهمة اياها بعدم  حيث شنت

 قد عاينت وحدة الرصد  الحملة التي تضمنت عبارات سب وشتم.في التغطية و

لوطني حرس اوقد تقدمت الصحفية بشكاية ضد أحد الناشرين لتدوينات تستهدفها لدى فرقة األبحاث والتفتيشات لل

 بالقصرين. 

 

  خليصة * حملة تطال نعمية

 تونسالمكان:

 2018ديسمبر  18التاريخ: 

"الجمهورية" نعيمة : مراسلة موقع المعتدى عليهم

 خليصة

 نقابيون أمنيون المعتدي:

 الوقائع: 

مجموعة من النقابيين األمنيين حملة تشهير وسب عبر موقع التواصل اإلجتماعيفايس بوك اثر  تأدار

اعوان السجون بقابس، أغلبهم يتقاضون أجورا دون نشرها مقال بموقع "الجمهورية" تحت عنوان" 
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بيان إصدار بساسية ألعوان واطارات سجن قابس النقابة اال فقد قامت؟".الحكايةسنوات، ما  4عمل منذ 

اسم وهوية الصحفية وانتقدت فيه طريقة تعاطيها مع الموضوع دون  ذكرت فيه 2018ديسمبر  22في 

 طلب حق الرد من الصحفية نفسها. 

ائل عبر محتوى البيان الصادر او  الرس لرصد الحملة التي شنت ضد الصحفيةوقد عاينت وحدة ا

 والتعليقات الواردة عبر موقع التواصل االجتماعي.

 

 :الرأي القانوني

 ن عبرتواصل استعمال الفايس بوك كحامل لالعتداء على الصحفيين في محاولة للضغط على الصحفيي

ت معلوماالصحفي أو الالحمالت والتهديد وال يجيز المشرع التونسي أن يكون الرأي الذي يصدر عن 

ية ة الجزائلمجلوتجرم ا.التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية

ح حق التصحي 115من المرسوم  40و 39أعمال التهديد بما يتوجب عقابا جزائيا وضمن الفصالن 

 ية.الشخصية بسبب مادة إعالممن صدرت بشأنه معلومات خاطئة أو لمن تضررت حقوقه لوحق الرد 

 

  المنستير إذاعة على صحفيياعتداء * 

 المنستيروالية المكان:

 2018 ديسمبر 3التاريخ: 

صحفيو قسم الرياضة بإذاعة : المعتدى عليهم

 المنستير

 مشجعو جمعية رياضيةالمعتدي:

 الوقائع: 

م الصحفيين سب وشت وعمدوا الىالمنستيري أمام مقر إذاعة المنستير  تجمهر مجموعة من أحباء اإلتحاد

 العاملين بقسم الرياضة باإلذاعة. 

التحاد المنستيري اثر وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر والية المنستير إلى مقّر اإلذاعة حيث تنقل أحباء ل

وتهجموا على العاملين بقسم الرياضة وعملوا على سبهم وشتمهم. وقد تدخل األمن لحماية المؤسسة 

للصحفيين  االعالمية خالل محاولة المحتجين اقتحام بهو اإلذاعة. كما  حاول رئيس فرع النقابة الوطنية

التونسيين علي مناف الجالصي التفاوض معهم لكنهم اعتدوا عليه وعلى أحد األمنيين الذي أصيب بعد 

وقد كان من بين مطالب المحتجين أن ال تنقل إذاعة المنستير إال مباريات االتحاد استهدافه بالحجارة. 

 المنستيري.
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 : الرأي القانوني

إذاعة المنستير من باب الضغط على الخط التحريري لإلذاعة يعتبر تجمع الجمهور الرياضي أمام 

ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة.  هأن 115من المرسوم  11ونصت المادة 

منه أنه ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها  12ونصت المادة 

سببا للمساس بكرامته أو لإلعتداء على حرمته 

 الجسدية والمعنوية. 

 وزير الصحة يضايق صحفية * 

 تونسالمكان:

 2018 ديسمبر 16التاريخ: 

الصحفية بوكالة تونس افريقيا : المعتدى عليهم

 لألنباء وداد مدفعي

 مسؤولون حكوميونالمعتدي:

 الوقائع: 

تقاده بر انضايق وزير الصحة العمومية عبد الرؤوف الشريف الصحفية بوكالة تونس افريقيا لألنباء ع

وة معدات عملها خالل سعيها للحصول على تصريح منه حول نقص األدوية على هامش انعقاد الند

 الوطنية حول الحوكمة والالمركزية ومقاومة الفساد في قطاع الصحة. 

اتفها ة في هلتسجيل المتمثللة اير الصحة عندما كانت بصدد اعداد آبردة فعل وزتفاجأت الصحفية  فقد

في نباء تكقيا لألحالة المعدات مشيرا أن الميزانية المخصصة لوكالة تونس افريالوزير لبانتقاد  الجوال،

ل و وصوهمما اضطرها لمخاطبته بأنه ليس من المهم نوعية المعدات المهم  ،لتوفير ظروف عمل أفضل

 المعلومة. 

 ة. بوزارة الصحة اال انها لم تتلق اجاب باإلعالمورغم تكرر اتصاالت وحدة الرصد بالمكلف 

 

 : الرأي القانوني

ما  ها، إنبعمل مقبول تجاه صحفية كانت تستعد للقيامغير يمكن اعتبار ما صدر عن وزير الصحة أمرا 

 ياتها. معنو ورد على لسان الوزير مهما كانت الدوافع هو أمر يمس بكرامة الصحفية وداد مدفعي ويحبط
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 لتوصياتا

هر خالل ش حفيينإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الص

 : تدعو 2018 ديسمبر

ريع وتس تدين بالعنف الجسدي على الصحفيينضد المع الدعوىنيابة العمومية إلى إثارة ال -

 .أمامهااإلجراءات المتعلقة بالشكاوى المرفوعة 

 خطاب ن وكل األطراف إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين واالبتعاد عنين والسياسييالنقابي -

 التحريض والكراهية الذي ينجر عنه أعمال عنف تستهدفهم. 

مية توعية  مشجعيها بضرورة احترام طبيعة عمل المؤسسات اإلعالالجمعيات الرياضية إلى  -

 .وتنمية الروح الرياضية لديها

هضة ومنا الصحفيين إلى اإلبالغ عن االعتداءات التي يتعرضون لها في اطار السعي للحد منها -

 . هماإلفالت من العقاب في االعتداءات التي تطال

  

  

 : بالشراكة مع أنجزهذاالتقريرفي إطار برنامج يُنفّذ

  

 المفّوضية السامية لحقوق اإلنسان -

 اليونسكو -
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