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 من الدستور التونسي 31الفصل 

 

 لفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة."حرية الرأي وا

 ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
 

 

 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر 115من المرسوم  14الفصل 

 

 

 

من هذا المرسوم وكل من أهان  13و  12و  11ل ويعاقب كل من يخالف الفص

ل أو التهديد حال مباشرته لعمله صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفع

من المجلة  123بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 

 الجزائية. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مقدمة عامة

 

 

 
انة بالنسبة لمعتنقي الدي ةدينية مهم مع مناسبةوشهر رمضان الكريم  مع  2019شهر ماي  تزامن

 مدنين ونابل والكاف.  واليات ناليهودية وهي زيارة معابد "الغريبة" في كل م

، في خالل زيارة تضييقات من قبل األمنيين لحصولوعادة ما تكون هذه المناسبات أرضية مناسبة 

المعابد يتم تشديد االجراءات األمنية لحماية الزوار ما انجر عنه تضييقات ومنع من العمل وإتالف 

 محتويات.

العنف المادي على الصحفيين على خلفية االعتداء بل وشهد شهر ماي عودة حاالت التهديد بالقت كما

 ،من العمل في مناطق بعينها منعهميطلقونها إضافة إلى التحريض على محتويات أو تعليقات أو أراء 

وهو تحريض يعكس رفض الحاضنة االجتماعية أو أصحاب المصالح لعمل الصحفي على كشف 

 ت. خرق القانون في بعض المناسبافضح االخالالت و

ياسيين وموظفين عموميين مالحقة الصحفيين قضائيا من قبل س 2019تواصلت خالل شهر ماي و

، حيث تحول الشاكي في حالة أسامة الشوالي إلى متهم في قضية عنف مادي على موظف ومواطنين

على موجاتها عبر عن رأي  مباشرة ث  مسؤولية خطاب بُ  ُحّملتإذاعة "شمس أف أم" و وأدينت ،عمومي

فوزي بن ابراهيم بحفظ  الصحفيبق منصف المرزوقي. وأنصف القضاء إزاء رئيس الجمهورية السا

 . في ملف تحرش جنسي بالمدارس الشكاوى ضده

 التتبعاتفإن النقابة ال تخفي قلقها من تواتر  ،حفظ الشكاوى في بعض الملفات بعدورغم ارتياحها 

حق الرد المتاح لها، وهو مؤشر على استبطان  ال تستعملأطراف من قبل  ضد الصحفيين القضائية

 رفض الرأي المخالف ويشكل مسعى لضرب حرية الصحافة والتعبير ولو دون قصد أحيانا. 

لعنف المادي أو ضدهم  يجعلهم عرضة لوتعتبر النقابة أن استهداف الصحفيين بخطاب التحريض 

أن يوجب  ولهذا ،خطرا فادحا على حرية التعبير وهو ما يمثل ،المقاطعة أو القتل أو التهديد بهذه األعمال

على أعتاب فترة  بالدناخاصة و ،مل على تعديلهوتع هالذي تبث كل األطراف إلى محتوى الخطابتنتبه 

تأثيرات كبيرة على أمن األفراد وخاصة  والتواصل التي لهاالخطاب أهم آليات االتصال تجعل انتخابية 

 الصحفيين منهم. 

  

 طنية للصحفيين التونسيينالنقابة الو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة إحصائية

 
، حيث سجلت وحدة الرصد 2019تواصل تراجع نسق االعتداءات على الصحفيين خالل شهر ماي 

اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر  17اعتداء من أصل  11بمركز السالمة المهنية 

و األخبار أو على شبكات التواصل االجتماعي. وكانت وحدة االتصاالت المباشرة للصحفيين أو البيانات أ

 . اشعار 19من أصل  2019شهر أفريل  اعتداء خالل 15الرصد قد سجلت 

 

إذاعات  3يعملون في  ينصحفي 7وصحفيات  5صحفيا وصحفية، من بينهم   12طالت االعتداءات و

 .صحف مكتوبة وقناة تلفزية 2و مواقع الكترونية 2و

 

 



 
عودة حاالت التحريض والتهديد، حيث طالت الصحفيين حالتي  2019خالل شهر ماي  ت الوحدةوسجل

 يد وحالة تحريض.دته

 . مناسبات 3كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين، حيث مثل الصحفيون أمام القضاء في 

 2019لعمل. وسجلت الوحدة خالل شهر ماي ا رسلة واالعتداء اللفظي والمنع منتواصلت علميات الهو

 حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل. 

 

 
 

اعتداءات، يليهم  3بـ  2018وقد تصدر األمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خالل شهر ماي 

 اثنين.  باعتداءينالمواطنون 

مسؤولون على اعتداء وحيد تجار ومحامون وموظفون عموميون وسياسيون نقابيون ومجهولون ووكان 

 لكل منهم. 

 



 
 
 
 
في والية  اعتداءات حاالت 4الرصد  ، حيث سجلت وحدةخارطة االعتداءات بين عدة والياتتوزعت و

إضافة  وأريانة نين ونابلمداليات قفصة والقيروان والكاف وكل من ولوحيدة في اعتداء حالة تونس و

 إلى تسجيل حالة وحيدة في فرنسا. 

 
 

 



 

 عودة التهديد والتحريض 

 

 

من أقسى االعتداءات التي تؤثر نفسيا على الصحفي وعلى عمله  اتعد التهديدات والتحريض مهما كانت طبيعته

 الميداني. 

 

 

  الية قفصةتحريض على منع صحفية من دخول و* 

 قفصةالمكان: والية 

 2019ماي  10التاريخ: 

الصحفية بجريدة "الشروق" منى : المعتدى عليهم

 البوعزيزي

 نقابيونالمعتدي: 

  الوقائع:

 

شن بعض األمنيين المحسوبين على نقابات أمنية بقفصة حملة تحريض ضد الصحفية بجريدة "الشروق" 

دينة قفصة على خلفية نشرها مقاال حول اتهام ابن أحد النقابيين منى البوعزيزي لمنعها من الدخول إلى م

 األمنيين بجريمة قتل.

 على النقابات األمنية بالوالية إلى نشر صور للصحفية تضمنت تهديدات نالمحسوبووعمل األمنيون 

  ضدها.

ة منية تضمنت تهديدات ضدها لمنعها من مواصلشر صور لها في عدد من الصفحات األكما وقع ن

 التحقيق في القضية ونشر كالم مناف لألخالق تجاهها.

 وقالت البوعزيزي أنها ستقاضي األمنيين الذين هددوها وتهجموا عليها. 

 

 



 

 * تهديد بوغالب بالقتل في "كان" الفرنسية

 المكان: فرنسا

 2019ماي  14التاريخ: 

المعتدى عليهم : المحلل الصحفي بإذاعة "شمس أف أم" 

 محمد بوغالب

 المعتدي: مجهولون

 

 الوقائع: 

غالب بالقتل خالل تواجده في مدينة كان صحفي بإذاعة "شمس أف أم" محمد بوهدد مجهولون المحلل ال

 .السينمائي الفرنسية لتغطية فعالية مهرجان كان

رة قام سيا ماالي مكان اقامتهما حين اعترضته ماحيث كان بو غالب مصحوبا بزوجته في طريق عودته

ب الدخول في مشادة مع ه بالخائن والعميل. وقد تفادى بو غالوونعت له ها بتوجيه كالم فاحشراكبو

 بإيقافهاالسائق لسيارة في االتجاه المعاكس وقام لكنهم أصروا على استهدافه  حيث عادت ا، المعتدين

د يحميه ثم غادر غالب بالقتل مؤكدا أنه ليس موجودا في بلده وأنه ال أحوفتح الباب وعمد الي تهديد بو

 المكان.

وقدم شكوى بمحافظة الشرطة بالمكان ووقع  بالحادثةالقنصلية التونسية بنيس  بإعالمبوغالب  قاموقد 

 فتح بحث تحقيقي في الغرض. 

 

 * تهديد مراسل "جوهرة أف أم" بالعنف

 القيروان المكان: والية 

 2019ماي  22التاريخ: 

أم" ادريس المعتدى عليهم : مراسل "جوهرة أف 

 بوراوي

 المعتدي: مواطنون

 

 الوقائع: 



 

اعتدى أحد المواطنين لفظيا على مراسل اذاعة "جوهرة أف أم" وعمد الي تهديده بالعنف الجسدي على 

شبكات التواصل االجتماعي على خلفية نشره لخبر حول نشوب حريق بمنزل بمدينة الوسالتي من والية 

 القيروان.

بصفحة   تةوق متفاورفي خبرا عن شنوب حريق تسبب في إصابة أب وابنه بحنشر المراسل الصح فبعد

"الوسالتية نيوز" عمد أحد أقارب المتضررين إلى تهديده على شبكات التواصل االجتماعي على خلفية 

 صفته الصحفية  واالعتداء عليه بالسب والشتم. 

ضد الصحفي بتهمة نشر أخبار  شكوىوتقديم األخير المعتدي  ضدوبعد سعي الصحفي لتقديم شكوى 

 م الصلح بينهما. برأتراجع عن التشكي من الطرفين وتم ال ،زائفة

 

 : ى حاالت التهديدالتعليق القانوني عل

طالت الصحفيين العاملين بمؤسسات اعالمية مختلفة  عتداءاتخالل شهر ماي سجلت وحدة الرصد عدة ا

وتعاقب ، زي ومحمد بوغالب وإدريس بوراويبوعزيالمنى  شمل التهديدو .بسبب عملهم الصحفي

 .المجلة الجزائية التونسية أعمال التهديد جنائيا

إلى حملة  "الشروق"بوعزيزي الصحفية بجريدة البسبب عملها الصحفي على جريمة قتل تعرضت منى ف

ية الصحف واوصف ،منتسبين لنقابات أمنية بجهة قفصةتهديد على صفحات التواصل االجتماعي من قبل 

دعوة  فيهاالمذكورة بـ"المأجورة بدرجة غير عادية" ونشرت صور لها خاصة مرفقة بعبارات غير الئقة 

 .منعها من دخول مدينة قفصة ىال

بجهة القيروان ومراسل إذاعة "جوهرة أف أم"  "الوسالتية نيوز"  صفحةب الناشط  كما تعرض الصحفي 

 بسبب صفته الصحفية. إدريس بوراوي إلى التهديد واالعتداء اللفظي 

الصحفيين من أعمال التهديد واالعتداءات بالقول أو اإلشارة أو اإلهانة ضمن  115ويحمي المرسوم 

 منه. 14المادة 

من المرسوم أنه ال يجوز أن يكون الرأي أو المعلومات الصادرة عن الصحفي سببا  12وتضمنت المادة  

 دية والمعنوية.للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجس

أنه ال يجوز مساءلة الصحفي على رأي او أفكار نشرها طبقا ألعراف المهنة 13وتضمنت المادة 

 وأخالقياتها وان مساءلته ال تجوز إال اذا أخل بتلك األحكام. 

 



 هرسلة واعتداءات تطال الصحفيين

 

 .2019 تواصلت هرسلة الصحفيين واالعتداء عليهم ومنعهم من العمل خالل شهر ماي

  اعتداء على فريق عمل قناة "الوسط" الليبية* 

 أريانةالمكان: والية 

 2019ماي  4التاريخ: 

 الصحفية حنان الروافي والمصور الصحفي سامي نصر العاملين بقناة "الوسط" الليبية: المعتدى عليهم

 تجارالمعتدي: 

 الوقائع: 

على طاقم عمل  اللفظي والية أريانة بالعنف تجار منتصبين فوضويا أمام السوق المركزية ب 5اعتدى 

م قناة "الوسط" الليبية خالل تصويرهم لتقرير تلفزي حول استعدادات المواطنين لشهر رمضان بتعلة أنه

وعمد التجار إلى منع الفريق الصحفي من العمل  .بتلك الصور أعوان األمنيعملون على تصويرهم ومد 

 ومنعه من مواصلة التصوير.  ودفع المصور الصحفي ،همموسبهم وشت

حيث تنقل الفريق الصحفي إلى السوق  لتصوير تقرير تلفزي حول استعدادات شهر رمضان وخالل 

 تبين فيما بعد أنهم تجار ،أشخاص 5تصويره لبعض المقاطع أمام السوق المركزية تفاجأ  بتوجه 

بتكسير آلة  تهديدوالمي نصر وعمدوا إلى السب والشتم ودفع المصور الصحفي سا ،منتصبون فوضويا

التصوير في حال مواصلته العمل . وخالل محاولة الصحفية حنان الروافي التدخل لفائدة زميلها 

داخل السوق إلى توجه الفريق الصحفي اثر الحادثة تعرضت إلى الدفع واالبعاد من المكان. وقد 

 المركزية وعملوا على اتمام عملهم. 

 * اعتداء على مراسل "حقائق أون الين" بالكاف 

 الكافالمكان: والية 

 2019ماي  20التاريخ: 

رشاد  م : مراسل موقع "حقائق أون الين"المعتدى عليه

 الصالحي

 المعتدي: أمنيون

 



 الوقائع: 

 

بناء منع أعوان أمن بالزي المدني مراسل "حقائق أون الين" رشاد الصالحي من تغطية زيارة عدد من أ

وعمل األعوان على فسخ بمدينة الكاف.  ةاليهودي ةنالديا يمعتنقية اليهودية لمقبرة خاصة بموتى الجال

 سور المقبرة.  على الصور التي التقطها المراسل الصحفي من

تفطن أعوان أمن بالزي المدني له تنقل الصحفي للتصوير وقام بالتقاط صور للمقبرة اليهودية وفور  فقد

 هابداية هويته الصحفية ولكن فور مطالبتهم له بالمغادرة كشف عن الصحفي أخفىف ،عما يفعل استفسروا

 واستظهر ببطاقته الصحفية. 

ة ال يخضع األماكن العامبعندها طالبه أحد األعوان بمده بترخيص للعمل، وعند تأكيده أن التصوير 

ولما رفض افتك هاتفه وفسخ الصور  خر وطلب منه فسخ الصور التي التقطهاآلترخيص تقدم نحوه عون 

 وطلب منه مغادرة المكان.

، ووقع االعتذار المتحدث باسم وزارة الداخلية الذي تدخل لفائدة الصحفيمع وقد تواصلت وحدة الرصد 

 . له من قبل مدير إقليم األمن بالكاف

 

 * اعتداء على صحفي رياضي

 المكان: والية تونس

 2019ماي  29التاريخ: 

" محمد الهادي 24المصور الصحفي بموقع "فوت : ى عليهمالمعتد

 بخوش

 المعتدي: أمنيون

 الوقائع: 

 

" 24"فوت  الرياضي موقعالاعتدت عناصر من قوات األمن بالزي النظامي بالعنف اللفظي على مصور 

رجي محمد الهادي بخوش خالل تغطيته لعملية بيع تذاكر نهائي كأس رابطة األبطال االفريقية بين الت

 الرياضي التونسي والوداد المغربي. 

كان الصحفي بصدد التصوير توجه نحوه عدد من أعوان األمن بالزي النظامي وقاموا باالعتداء  فلما

أنه سيقوم بتصوير األمنيين  بتعلة ،عليه لفظيا وعمدوا إلى دفعه بواسطة اليد من أجل إخراجه من المكان

على محتواه ومحو ما قام  باالطالعكاك هاتفه الجوال وقاموا افت المتواجدين بالمكان وعمدوا الي



" تقديم قضية 24وقد قرر موقع "فوت . لوقت وجيز قبل إعادتها إليهبطاقته المهنية  واحتجزوا ،بتصويره

 . منيين الذين اعتدوا على المصورفي الغرض ضد األ

 

 * هرسلة منية العرفاوي من قبل محامين 

 والية تونسالمكان: 

 2019ماي  1لتاريخ: ا

 الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاويالمعتدى عليهم : 

 حامونالمعتدي: م

 

 الوقائع: 

 

تعرضت منية العرفاوي الصحفية بجريدة الصباح إلى الهرسلة من قبل محامي عن هيئة الدفاع عن 

 30 فيدة الصباح بجرينشر وذلك على خلفية مقال لها  ،السياسي سليم الرياحي خالل ندوة صحفية

مليون  دينار ... سليم الرياحي امبراطور  652القضاء أثبت أنه قام بغسل " :تحت عنوان 2019أفريل 

 غسيل األموال". 

 مقالللرد على جزء منها  خصصتندوة صحفية حول الموضوع  عن الرياحي وقد عقدت هيئة الدفاع

تضيات القانون من المؤسسة. واعتبر أحد وفق مقدون طلب حق الرد رسميا الصحفية منية العرفاوي 

ابق لمجموعة متحيلة تحدثت باسمها، ثم أعادت استضافة أحد أعضاء الهيئة ان الصحفية جاءت بمقال س

 ها من الليبيين للحديث حول الموضوع في تحامل واضح.  ئأعضا

وامام ردة يمات. كما طالب نفس المحامي الصحفيين بالدفاع عن مهنتهم من وجود صحفيين يتلقون تعل

الصحفية في مقارعته  نفس المحامي تحدىفعل الصحفيين المتواجدين بالندوة حول ما قيل ضد العرفاوي 

  حول المعلومات التي نشرتها. 

لنفس المحامي على موجات إذاعة "شمس أف أم" وجه اتهام مباشر للصحفية بتلقي  فيوخالل لقاء صح

 تعليمات للكتابة حول الخبر.



 

 نيون يهرسلون نعيمة خليصة * أم

 المكان: والية مدنين

 2019ماي  23التاريخ: 

: مراسلة إذاعة "صبرة أف أم" المعتدى عليهم

 نعيمة خليصة

 المعتدي: أمنيون

 

 الوقائع: 

دنين نعيمة خليصة خالل مضايقة مراسلة إذاعة "صبرة أف أم" بمبأعوان أمن بالزي النظامي  ثالثة قام

تحت خبرا  2019ماي  22 يوم على خلفية نشرها، وذلك د الغريبة بجزيرة جربةدخول معبمحاولتها 

 هما" .  يعسكريان بزيهما يحمالن قبعة اليهود على رأسعنوان "

قي نمعتسنوية للمكان من قبل مجموعة من تنقلت الصحفية إلى معبد الغريبة إلتمام تغطيتها للزيارة ال فقد

بالسؤال حول لزي النظامي ااألمنيين ب دأح لها اجتياز بوابة المعبد توجه . وخالل محاولتهاةاليهودي ةنالديا

خران بالمكان آوعندما احتد النقاش التحق عونان لخبر حول العسكريين في محاولة الستفزازها. نشرها 

 مؤكدين أن الوضع الحالي هوما حال دون أن يعمال على إهانتها.  ،وقاما بهرسلتها لفظيا

 خبرا حول قيامعلى موقع إذاعة "صبرة أف أم"  2019ماي  22نشرت في  وكانت خليصة قد

تعارف على ارتدائها من قبل المعتنقين للدين اليهودي خالل  قبعة بوضع الرسمي زيهمابعسكريان 

 زيارتهم للمعبد ما أثار جدال لدى الرأي العام. 

 

 : الهرسلة واالعتداء على الصحفيين التعليق القانوني على حاالت

على خلفية عمل صحفي تائم واالهانات والمنع من العمل الي جانب التهديد تعرض الصحفيون الي الش

الهرسلة من قبل أمنيين  إلىنعيمة خليصة حيث تعرضت مثلما حصل لمراسلة "صبرة أف أم" بمدنين 

 داخل معبد الغريبة بجربة.  ان بالزي الرسميعلى خلفية نشرها صورة عسكري

رشاد الصالحي من القيام بعمله في المقبرة  الكاف في  اسل موقع "حقائق أون الين"مركما تم منع 

اليهودية بالمنطقة وتم حجز هاتفه الجوال وفسخ ما تضمنه من صور بدعوى عدم حيازة ترخيص 

 بالتصوير. 



الهادي بخوش إلى ممارسات شبيهة عبر " محمد 24كما تعرض المصور الصحفي لموقع "فوت 

فه الجوال وفسخ الصور المحملة به وحجز بطاقته الصحفية مع اهانته وشتمه من قبل أعوان مصادرة هات

من المرسوم التي تتضمن انه ال يمكن تعريض  11األمن. وتخالف الممارسات أعاله منطوق المادة 

أنه ال يجوز أن يكون الرأي الذي صدر  12الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة وتضمنت المادة 

على حرمته الجسدية  لالعتداءحفي أو المعلومة التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو عن الص

على عقاب كل من تعدى على صحفي بالقول أو بالفعل أو باإلشارة أو  14وتنص المادة  .والمعنوية

 بالتهديد. 

 

 متابعات قضائية 

 

مناسبات أمام  3ون في حيث وقف الصحفي ،2019تواصل التتبع العدلي للصحفيين خالل شهر ماي 

المحكمة وقد تم حفظ شكاية ضد صحفي وتم الحكم بادانة "شمس أف أم" في شخص ممثلتها القانونية وتم 

  : تبعاتتأجيل قضية الصحفي أسامة الشوالي وفي ما يلي تفاصيل الت

 

 :قضية فوزي بن ابراهيم -

أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة  مثل الصحفي بإذاعة "ماد" فوزي بن ابراهيم 2019ماي  3بتاريخ 

 بإحدىحول حالة تحرش جنسي  2019االبتدائية بنابل على خلفية عمل صحفي نشره في جانفي 

ابنها القاصر رغم  هيم بتهمة الثلب والتشهير في حقالمدارس. وقد تقدمت ولية تلميذ بشكوى ضد بن ابرا

تؤدي للتعرف عليه في نص الخبر. وقد حصولها على حق الرد وعدم ورود معطيات قد تشير اليه أو 

 قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة حفظ الملف. 

 :قضية أسامة الشوالي -

بقرمبالية الصحفي بقناة الحوار التونسي  االبتدائيةمثل امام الدائرة الجناحية  2019ماي  28بتاريخ 

بمركز المسنين  "األربعالحقائق "أسامة الشوالي على خلفية العمل الصحفي الذي أنجزه ضمن برنامج 

 بقرمبالية.



مركز المسنين بتهم يعملون بأحيل الشوالي بتهمة تبادل العنف، وتمت إحالة ناظر وحارس وسائق 

مضافا إليها تهمة  115من المرسوم  14على صحفي بالعنف أثناء تأدية عمله طبق الفصل  االعتداء

 السرقة ألحدهم.

أكد الشوالي أنه توجه إلى ف ،ةثطراف األخرى حول حيثيات الحادخالل الجلسة تم استجواب الشوالي واأل

 على موظفيه ونفى أن يكون الحق ضررا بأي كان.  لالعتداءالمركز ألداء عمله وليس 

للقيام بإجراءات الدعوى المدنية وقد أجلت بي طوتقدم المحامون بطلبات في العرض على الفحص ال

 للنظر.  2019جوان  11الجلسة ليوم 

 ية شمس أف أم :قض -

أمام الدائرة الجناحية الثامنة  "مأشمس أف "لت الممثلة القانونية إلذاعة ثُ م   2019ماي  15بتاريخ 

رئاسة الجمهورية التي لم تحضر  باسمبتونس بتهمة الثلب رفقة الناطقة الرسمية  االبتدائيةبالمحكمة 

خالل  ألرشيف الرئاسة رئيس المرزوقيعلى خلفية تصريحات أدلت بها االخيرة حول تسليم ال ،الجلسة

وصرحت ممثلة اإلذاعة أنها غير مسؤولة عن تصريحات يدلي بها الضيوف  .واليته ألطراف أجنبية

محامي وقررت المحكمة بعد سماع محامي المرزوقي و .صص اإلذاعية وخاصة المباشرة منهاخالل الح

وقد قضت المحكمة بعدم  .حكم إثر الجلسةحجز القضية للتصريح بال الناطقة باسم رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية لبطالن اإلجراءات في حين قضت  باسمسماع الدعوى في حق الناطقة الرسمية 

 بثالثة آالف دينار. "كاب أف أم"و "مشمس أف أ"بتخطئة كل من إذاعة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التوصيـــــــــــــــــات

 
 

اعتداءات طالت الصحفيين خالل شهر  سيين وبعد ما سجلته منفيين التونإن النقابة الوطنية للصح

 تدعو: 2019 ماي

 

فة والطباعة والنشر)المرسوم إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحاالنيابة العمومية   -

حرية التعبير والطباعة  جوهر، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا ل(115

 والنشر. 

من قبل  الجالس والتحقيق  القضاء تدعو المجلس األعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى -

 جال معقولة للنظر فيها. الصحفيين وتحديد آ

وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في  -

 وضع قيود غير مشروعة على عملهم.الميدان لتفادي عرقلتهم و

كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين  -

 واحترام طبيعة عملهم.

والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء  115كل األطراف إلى احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم  -

 إليصال صوتهم.  

 

ن إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى اإلعالمي الذي والمواطن  -

  يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات ال عالقة له بها مع أطراف أخرى. 

 

 

 

 :ر برنامج يُنفّذ بالشراكة معأنجز هذ االتقرير في إطا
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