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 قالمتعل   115من المرسوم  14الفصل 

 والطباعة والنشر  بحرية الصحافة 

 
من  من هذا المرسوم وكل   13و 12و 11من يخالف الفصول  يعاقب كل  

ى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال أهان صحفيا أو تعد  
رة بالفصل ف عمومي المقر  مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظ  

 .ة الجزائيةمن المجل   123
 

 

 قالمتعل   115م المرسومن  9الفصل 

 بحرية الصحافة والطباعة والنشر 
 

ية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ  يمنع فرض أي   قيود تعوق حر 
الفرص بين مختلف مؤس سات اإلعالم في الحصول على المعلومات أو 

 .المواطن في إعالم حر  وتعد دي وشفاف يكون من شأنها تعطيل حق  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مة عامةمقد  

 
عديد المتغيرات السياسية الهامة من بينها التصويت على حكومة  2020تونس خالل شهر جانفي شهدت 

مجلس نواب الشعب أدت إلى حجب  فيصراعات حامية الوطيس حيث ُسجلت الحبيب الجملي  المكل ف

 .لتشكيل حكومة قيس سعيد  من قبل رئيس الجمهوريةوتكليف إلياس الفخفاخ  عنهاالثقة 

في  االضطراب ، إال أنلفخفاخ لضعف السياسة االتصالية لرئيس الحكومة المكلف السابقورغم تدارك ا

عدة  التونسيين للصحفيينتلقت النقابة الوطنية  ت، وقدتواصل  لرئاسة الجمهورية االتصاليةالسياسة 

ان غياب إرادة سياسية في ضمتشير إلى ا فإنهعتداءات إلى اترتقي  إن لمالتي و شكايات في الغرض،

 حق المواطن في الحصول على المعلومة اآلنية والدقيقة من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ها ولت مع األنظمة السابقة بعد عودة جملة من الممارسات التي خلنا أنب  2020شهر جانفي وقد اتسم 

االت الرقابة ، حيث عادت حخالل الفترة السابقة وزارة الداخليةبعمل خلية األزمة في   الملحوظ تقدمال

 والهرسلة من قبل أعوان األمن على الطواقم اإلعالمية.

على غياب وعي الطبقة  الدليل 2020وأقامت االعتداءات المسلطة على الصحفيين خالل شهر جانفي 

ضائية من قبل السياسية بجوهر حق حرية الصحافة والقوانين المنظمة لها حيث تواترت المالحقات الق

 صحفيين خارج إطار المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.ضد ال مسؤولين وسياسيين

تحول دون العمل بالمناشير الداخلية التي تضع حواجز غير مشروعة عن اإلدارة التونسية  تتخلىكما لم 

 مبدأ الشفافية التي تدعموهو ما يعكس غياب اإلرادة السياسية  ،الحصول على المعلومة والتدفق الحر لها

 وخاصة المناشير الجاري بها العمل في المؤسسات التربوية العائدة بالنظر إلى وزارة التربية. ،داخلها

والتي  ضد الصحفيين والتهديد كما شهد شهر جانفي تواصل االعتداءات اللفظية وعمليات التحريض

 .ومحركة له لعنفل محف زاتعتبر 

تضييق على التدفق الحر للمعلومات ورقابة على من   2020 إن ما سجلته النقابة خالل شهر جانفي

، يعطي مؤشرات خطيرة تهدد العمل الصحفي وإخضاع العاملين في القطاع للهرسلة والتهديد والتحريض

  حرية الصحافة وتضرب جوهر حق المواطن في الحصول على المعلومة.

تعلق بضرورة بث الوعي بطبيعة ويجد الصحفيون أنفسهم في بداية السنة الجديد أمام تحديات كبيرة ، ت

لحرية الصحافة والطباعة سنوات على صدور المرسوم المنظم  9العمل الصحفي بعد مرور أكثر من 



الحفاظ على المكتسبات التي تحققت ضمن النصوص التشريعية المنظمة  يحد  والنشر. كما يواجهون ت

 للقطاع اإلعالمي التي سيتم النظر فيها خالل السنة الجديدة.

  
 

 

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة إحصائية

 

اعتداء من أًصل  11 بمركز السالمة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لت وحدة الرصدسج  

وقد وردت اإلشعارات على الوحدة في شكل ات صاالت  .2020شهر جانفي خالل إشعار بحالة  14

 أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل االجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية. مباشرة

لت  وقد عرف نسق االعتداء تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث  كانت الوحدة قد سج 

 إشعار بحالة ورد عليها.  18اعتداء من أصل  14

 

ومرافق وحيد للطواقم  رات صحفياترين ومصو  و  مص 3و صحفيا وصحفية 12وقد طالت االعتداءات 

 اإلعالمية.
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الضحايا حسب المهام الموكلة لهم

صحفيون وصحفيات  مصورون ومصورات  مرافقون

 

 

  .الرج 14نساء و 2ع الضحايا حسب الجنس إلى توز   
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تصنيف الضحايا حسب الجنس

نساء  رجال

 

 

 

وصحيفة مكتوبة وحيدة  إذاعاتقنوات تلفزية  3  من بينهامؤسسة إعالمية  10 في الضحايا يعمل

 ووكالة أنباء وحيدة كترونيينوموقعين ال
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قنوات تلفزية 

وكاالت أنباء 

إذاعات

مواقع الكترونية

 



 

 مؤسسات تونسية. 9و مؤسسة أجنبية واحدة  إلى  العشرعت المؤسسات اإلعالمية وز  وقد ت
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مؤسسات تونسية 

مؤسسات أجنبية 

 

 

 

ي وحالتي تت بع عدلي وحالت الصحفيين ضد  حاالت هرسلة  3، 2020ر جانفي لت الوحدة خالل شهسج  و

 منع من العمل. 

لت حيث سج   االعتداءات اللفظية والتحريض والتهديد،حاالت   2020 كما تواصلت خالل شهر جانفي

 حالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة وحيدة. ووحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة 
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اإلعتداءات المسلطة على الصحفيين  

تتبع عدلي تهديد منع من العمل اعتداء لفظي هرسلة تحريض رقابة

 

في الفضاء  مناسبات 10وفي في الفضاء الرقمي  سبة وحيدةوقد وقعت االعتداءات االحدى عشر  في منا

 الحقيقي.

 

فضاء اإلعتداء

الفضاء الرقمي القضاء الحقيقي

 

 



األمنيين والمسؤولين الحكوميين    2020جانفي قائمة المعتدين على الصحفيين خالل شهر  وشملت

وميون نواب شعب وتجار وإعالميون وسياسيون وموظفون عم تالهم، باعتداءين اثنين لكل  منهما

 . باعتداء وحيد لكل منهم ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني
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مسؤولون حكوميون

أمنيون

نواب شعب

تجار

إعالميون

سياسيون

موظفون عموميون

مواطنون

نشطاء مجتمع مدني

 

 

 

حاالت اعتداء في والية  4لت وحدة الرصد عت خارطة االعتداءات بين عدة واليات، حيث سج  وتوز  

وحيدة في حالة اعتداء حالتي اعتداء في والية القيروان وو سوسةاعتداء في والية  حاالت 3تونس و

 .واليتي تطاوين وقفصة
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تونس

سوسة

القيروان

تطاوين

قفصة

 

 

 حواجز غير مشروعة على تدفق المعلومات

 

اخل المؤسسات اإلعالمية، وإضافة لت وحدة الرصد خالل شهر جانفي عودة الرقابة الالحقة للنشر دسج  

تحرك الصحفيين عبر  ذلك فإن الحواجز أمام الوصول إلى المعلومة تتواصل عبر الحد من مجالإلى 

على المعلومة عبر المنع من العمل سواء عبر مناشير داخلية تنظم  الحيلولة دون حصولهمالهرسلة أو 

سوسة واليتي عمل اإلدارة العمومية أو عبر عودة عمليات الرقابة والهرسلة األمنية في مناطق ك

 وتطاوين. 

   

 منع مراسل "دريم أف أم" من العمل* 

 ة القيروانالمكان: والي

 2020جانفي  5التاريخ: 

 المعتدى عليهم: عبد الرزاق بن عون مراسل إذاعة "دريم أف أم" الجمعياتية  

 المعتدي: مسؤولون حكوميون

 الوقائع:

منع معتمد سيدي عمر بوحجلة من والية القيروان مراسل إذاعة "دريم أف أم" الجمعياتية عبد الرزاق 

 المعتمدية. ي انعقد بمقر  بن عون من تغطية اجتماع فالح



الوالية وأصحاب المعاصر بالمعتمدية لتغطية اجتماع بين مدير ديوان الزيت  ل بن عون إلى مقر  حيث تنق  

 اوالفالحين بحضور المعتمد، وفور دخوله قاعة االجتماع طلب منه المعتمد الخروج موجها له اتهام

 فيها بالفاشل.  بكتابة تدوينة على شبكات التواصل االجتماعي يتهمه

وأمام إصرار الصحفي على مواصلة عمله استنجد المعتمد بعوني أمن وعون حرس وطني إلخراجه من 

القاعة. ومنع نفس المعتمد الصحفي من أخذ تصريحات خارج القاعة. وبعد يوم تلقى الصحفي اتصال 

 عن الحادثة. هاعتذار الذي قدمهاتفيا من المعتمد 

 في الرديف منع صحفيين من العمل* 

 .المكان: والية قفصة

 2020جانفي  23التاريخ: 

   .المعتدى عليهم: حسام داللي مراسل قناة "الحوار التونسي" الخاصة

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع:

لي من التصوير داخل المعهد وطلب منه الحصول حد المعاهد بالرديف الصحفي حسام الدال  أمنع مدير 

 في الصدد. صدرت عنهاهناك تعليمات  أن   ادمؤك   ،ير من المندوبية الجهوية للتربيةعلى ترخيص بالتصو

بعض قاعات آيلة للسقوط ولتصوير بسبب وجود المعهد لمواكبة وضعيته  إلىل وكان الداللي قد تنق  

ه وفور وصوله أكد مدير المعهد أن .األضرار ونقلها في تقرير صحفي للفت أنظار السلط المعنية للتدخل

د لمشاكل بالمعهد مطالبا الصحفي بترخيص من المندوبية الجهوية للتربية وفق ما تنص عليه وال وج

 التعليمات.

د صدور منشور عن وزير التربية يؤكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة اك  مع وبتواصل وحدة الرصد 

يام بالعمل داخل ضرورة حصول الصحفيين والمراسلين على ترخيص من المندوبيات الجهوية للق

 المؤسسات التربوية وأنه ال مشكلة له مع قناة "الحوار التونسي".

 

 مضايقات أمنية لصحفيين في تطاوين* 

 المكان: والية تطاوين

 2020جانفي  19التاريخ: 

 المعتدى عليهم: الفريق الصحفي لقناة "الحرة" 

 المعتدي: أمنيون



 الوقائع:

ة" األجنبية المعتمدة بتونس للمضايقة والهرسلة والمراقبة من قبل ض الطاقم الصحفي لقناة "الحرتعر  

أعوان أمن خالل عملهم بوالية تطاوين حول تقارير صحفية. حيث وفور وصول الفريق الي والية 

تطاوين طلب األمن السياحي من الصحفي جالل مناعي وثائقه وأسباب وجوده فاستظهر الصحفي 

ل عدد من األمنيين إلى الفندق الذي يقيم به بعد ذلك بتحو   ليتفاجأ ببطاقته الصحفية وترخيص العمل،

السائق المرافق لفريق العمل ومحاولتهم معرفة المواضيع التي سيعملون عليها وجملة التنقالت المبرمجة. 

صاالت مكثفة من قبل رئيس فرقة اإلرشاد بالجهة ومحاولته معرفة برنامج ى الصحفي ات  ومن الغد تلق  

 را ذلك بتوفير الحماية للفريق الصحفي.ته مبر  تنقال

ض السائق المرافق د الفريق الصحفي أنه كان طيلة فترة عمله تحت المراقبة األمنية وقد تعر  وقد أك  

له في الفندق لمعرفة برنامج اللقاءات  كررة ألعوان أمنتكثير من الهرسلة والزيارات الم ىللفريق ال

 لفريق العمل.

 

 لفريق موقع "الموندو" هرسلة أمنية* 

 المكان: والية سوسة

 2020جانفي  21التاريخ: 

المعتدى عليهم: الصحفي شمس الدين النقاز والمصور الصحفي مهدي العزعوزي العاملين بموقع 

 "الموندو"

 المعتدي: أمنيون

 الوقائع:

ر منع أعوان أمن الزي المدني كانا على متن سيارة أمنية  الصحفي المستقل شمس الد ين النقاز والمصو 

 الصحفي مهدي العزعوزي من العمل في منطقة باب بحر بمدينة سوسة.

وقد تنق ل الفريق الصحفي العامل لفائدة موقع "الموندو" إلعداد تقرير حول "األكلة في سوسة" استعدادا 

ها  نحوهما النطالق عمل الموقع الجديد. وبتفط ن عونان من األمن لتواجد الصحفيين بالمكان توج 

وطالبهما بترخيص بالتصوير، فاستظهر الصحفيان ببطاقتي صحفي محترف مؤك دين لهما أن  التصوير 

في األماكن العامة ال يخضع لتصريح مسبق، لكن  األمنيين احتجزا بطاقتهما وطالباهما باإلفصاح عن 

ل خلية األزمة بوزا  رة الداخلية. موضوع التقرير. وقد تواصل منعهما من العمل إلى حين تدخ 

ل  وقد تواصلت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين مع مكتب اإلعالم بوزارة الداخلية، الذي تدخ 

مباشرة مع منطقة األمن بباب بحر بسوسة ليتم  إعادة بطاقات الفريق الصحفي وتمكينه من مواصلة 

 عمله.



 

 هرسلة ماهر جعيدان بسوسة* 

 المكان: والية سوسة

 2020جانفي  52التاريخ: 

 ضول" األجنبية وقناة "نسمة تي في" الخاصة  االمعتدى عليهم: ماهر جعيدان مراسل "وكالة األن

 المعتدي: نشطاء مجتمع مدني

 الوقائع:

لى هرسلة مراسل "وكالة إ  DCAFقطاع األمن   بمركز جينيف لحوكمة أحد المسؤولين دعم

تنقله لتغطية ندوة ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة  " وقناة "نسمة تي في" ماهر جعيدان خالللاألناضو

 مكافحة الفساد بوالية سوسة.

حيث تنقل جعيدان الي مقر انعقاد الندوة للحصول على تصريح من رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي 

لدخول موجها له لوما بسبب أن مسؤوال بـالمركز منعه من الوغ خبر حول الحدث، إال طبيب فور ب

 أن المركز لم يوجه دعوة للصحفيين من أجل التغطية. باعتبار دعوة دون حضوره 

للصحفي وأوضح لوحدة  اعتذارهوبعد نقاش طويل وبالتواصل مع مكتب هيئة مكافحة الفساد بسوسة قدم 

 الرصد أنه ال يعلم إذا ما وقع توجيه دعوة للصحفيين معتبرا أن ما حصل كان تصرفا فرديا. 

 

 موقع "البراس" صنصرة مقال على* 

 المكان: والية تونس

 2020جانفي  23التاريخ: 

 المعتدى عليهم: عبد العزيز حالي الصحفي بموقع جريدة "البراس" العمومية  

 المعتدي: إعالميون

 الوقائع : 

 حيث نشر الصحفي مقاال ، حرره الصحفي عبد العزيز حالي."البراس"حذف مقال صحفي من موقع جريدة  تم  

حول تعاقد نبيل القروي مع شركة ضغط إسرائيلية على موقع البراس في التاسعة والنصف تضمن معلومات جديدة 

ولدى  .أ بعد ذلك بحذف المقال من الموقعليتفاج ،ليال بعد إبالغ رئيسة تحرير الموقع بأنه خبر تنفرد به الجريدة

 أجابه بأن رئيس التحرير طلب منه ذلك.  ول أسباب حذف المقال،لالستفسار حاتصاله بالتقني المسؤول 

وقد نشرت "البراس" بالغا بينت فيه أن حذف المقال سببه عدم اعتماد التسلسل الهرمي من قبل الصحفي ودون 

  .ونفى البالغ وجود أي ضغط أدى إلى حذف المقال ،موافقة رئيسة تحرير الموقع



ى أمرا من رئيس معرفة أسباب حذف المقال، فقال بأنه تلق  وحدة الرصد مع التقني المسؤول بالموقع لوقد تواصلت 

 التحرير بحذف المقال، فقام بالمطلوب.

 

 

 الصحفيين جرائم ترتكب في حق  

 

 الصحفيين والصحفيات من القول إلى الفعل وهو ما يتم   عادة ما تتدرج عمليات ممارسة العنف وارتكاب الجرائم ضد  

ة وسائل انطالقا من التحريض على شبكات التواصل االجتماعي والتهديد عبر عد  هم تسجيله بصفة متواترة ضد  

ولكن تفعيل  .افتراضية أو مباشرة أو عبر االعتداء عليهم لفظيا وهي جرائم يعاقب عليها التشريع الجاري به العمل

من هذه  اسة حمائية  للحد  العقوبات المنصوص عليها رهين إرادة الصحفي في التتبع واإلرادة السياسية في تفعيل سي

 الممارسات.

 تهديد صحفي بقناة "تلفزة تي في"* 

 المكان: والية تونس

 2020جانفي  3التاريخ: 

 المعتدى عليهم: مختار الشيبي الصحفي بقناة "تلفزة تي في"  

 المعتدي: نواب شعب

 الوقائع:

من أحد نواب ائتالف الكرامة هدده فيها ى الصحفي بقناة "تلفزة تي في" مختار الشيباني مكالمة هاتفية تلق  

 القناة ومقاضاتها على خلفية استضافة بالل ضيف هللا أحد مؤسسي االئتالف. باقتحام

ث عن بعض الخالفات القائمة صلب ائتالف حيث استضاف الشيباني السياسي بالل ضيف هللا الذي تحد  

 ايا من أحد نواب الكتلة البرلمانية تضمن تهديدصاال هاتفى ات  الحوار على القناة تلق   الكرامة، وبعد بث  

 إضافة إلى عبارات سب وشتم.

 االعتداء على طاقم عمل "نجمة أف أم" * 

 المكان: والية سوسة

 2020جانفي  7التاريخ: 

 ياسمين العريف المصورة الصحفية بإذاعة "نجمة أف أم"  تدى عليهم: منى الباجي الصحفية والمع

 المعتدي: تجار

 ئع:الوقا



سط مدينة سوسة إلى منع الفريق الصحفي إلذاعة "نجمة جار بالسوق الشعبي "القبادجي" بوعمد أحد الت

 واالعتداء عليه لفظيا خالل تصويرهم لتقرير حول أسعار المنتوجات الفالحية واللحوم.  من العمل أف أم" 

الصحفية ياسمين العريف إلى  رةن من الصحفية منى الباجي والمصو  ل الفريق الصحفي المتكو  حيث تحو  

ار السمك وعمد إلى االعتداء أحد تج   اه نحوهمعلى تصوير أسعار المنتوجات توج   االمكان وعند عملهم

 لمكان.ادات العمل في حال عدم مغادرتهما د الصحفية والمصورة الصحفية بتهشيم معلفظيا وهد   ماعليه

أحد المقاهي  ىل الالتاجر تحو   الصحفي ولكن  وحاولت الصحفية منى الباجي توضيح طبيعة عملهما 

 االشعبية المجاورة للمكان وعمد الي الصراخ والتلفظ بألفاظ نابية في حقها وحق زميلتها مما اضطرهم

م اعتذاره لمغادرة المكان والتوجه الي مركز األمن بسوسة الشمالية الذي تدخل وجلب التاجر الذي قد  

 للفريق الصحفي.

 يمن محرزي تحريض على أ* 

 المكان: والية القيروان

 2020جانفي  8التاريخ: 

 المعتدى عليهم: أيمن محرزي الصحفي بإذاعة "صبرة أف أم"  

 المعتدي: مواطنون

 الوقائع:

ت مجموعة من الصفحات على شبكة التواصل االجتماعي "فايس بوك" حملة تشهير وتحريض طالت مراسل شن  

عبارات هللا  نر بعنوان "بوحجلة : مجهولون يخطو  ن محرزي على خلفية نشره خبإذاعة "صبرة أف أم" الخاصة أيم

 أكبر وال إله إال هللا محمد رسول هللا على الجدران". 

المراسل الصحفي عبر تعليقات على موقع  حيث وفور نشر الخبر انطلقت حملة تشهير وتحريض على العنف ضد  

 .رسائل تحريض على صفحات مختلفة اإلذاعة وصفحتها على "فايس بوك" وعبر نشر

 وقد عاينت وحدة الرصد الحملة التي طالت محرزي.  

 

 سياسيون ومسؤولون يالحقون صحفيين قضائيا

عندما يكون الوعي السياسي لبعض األطراف سواء التي في الحكم أو التي كانت فيه ال يستبطن حرية 

الصحفيين وقد شهدت السنة الفارطة  ر في حق  تتوات 115اإلحاالت خارج إطار المرسوم  الصحافة فإن  

 16ارتفاعا ملحوظ لعدد التتبعات خارج إطار المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر لتبلغ 

 إضافة إلى 115 بع خارج اطار المرسومت  وخالل شهر واحد سجلت وحدة الرصد حالتي ت .سنويا اتتبع

 نى المجلة الجزائية ونصوص زجرية أخرى. تواصل جلسات محاكمات الصحفيين على مع

 



 

 التحقيق مع الصحفي بموقع "الفالح" لطفي العمري* 

 المكان: والية تونس

 2020جانفي   9التاريخ: 

 المعتدى عليهم: لطفي العمري الصحفي بموقع "الفالح" اإلخباري

 المعتدي: مسؤولون حكوميون

 الوقائع:

التحاد الفالحين لدى الح" اإلخباري التابع العامل بموقع "الف االستماع إلى الصحفي لطفي العمري تم  

فرقة األبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدم بها وزير التجارة حول خبر 

نشره الموقع يتعلق بـ "شبهة فساد في صفقة بطاطا غير صالحة لالستهالك" ووجهت له تهمة "نشر 

 أخبار زائفة".

خبرا حول ما اعتبره "شبهة فساد في صفقة  2019قع "الفالح" اإلخباري قد نشر في ماي وكان مو

بطاطا غير صالحة لالستهالك مستوردة من تركيا" كانت موضوع شكايتين تقدم بها اتحاد الفالحين لدى 

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

فالحين، وتم استدعاء الصحفي للتحقيق وتم م على إثرها وزير التجارة بشكاية ضد الموقع واتحاد الوتقد  

أعوان من الفرقة األمنية ووقع توجيه استدعاء أخر  7االستماع له على مدى ثالث ساعات من قبل 

 لمسؤولين من اتحاد الفالحين للبحث في نفس الموضوع.

 

 تتبع عدلي للصحفيين* 

 المكان: والية تونس

 2020جانفي  27.  2020جانفي  17التاريخ: 

 لمعتدى عليهم: سفيان بن حميدة وحمزة البلومي   ا

 المعتدي: سياسيون

 الوقائع:

اإلعالمي سفيان بن حميدة أمام قاضي التحقيق بمحكمة منوبة  2020جانفي  17ل صباح الجمعة  مث  

كما مثل حمزة اللومي أمام قاضي  ،على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس األسبق محمد منصف المرزوقي

التحقيق مع بن حميدة والبلومي على خلفية  في نفس الملف . وقد تم   2020جانفي  27يوم التحقيق 

 اعتداء" تركيز وفاق قصد تحضير أو ارتكاب  تهمةاتهامهما رفقة مجموعة من الصحفيين واإلعالميين بـ



ة. وقد تم عرض بن من المجلة الجزائي  173و132  ين على األشخاص واألمالك" على معنى الفصل

 س. وسيشمل التحقيق عديد األسماء اإلعالمية األخرى.حميدة على القي

ف مجموعة ه كل  أن   2015وكان رئيس الجمهورية األسبق محمد المنصف المرزوقي قد أعلن في ماي 

برنامج  ضد   باسمهمن المحامين من بينهم األستاذ نائب الشعب الحالي سيف الدين مخلوف برفع قضية 

مه الصحفي حمزة البلومي ويحضر فيه بن حميدة كمعلق صحفي "كرونيكور" يقد  اليوم الثامن الذي 

 ه مفبرك الهدف منه تشويه.بث   الفيديو الذي تم   معتبرا أن  

ورفع قرار  الترابي رت التخلي على الملف لعدم االختصاصمنوبة قد قر  االبتدائية ب محكمة الوكانت 

قضت  االتهاممام دائرة أوبعد استئناف القرار  ،الملف المتهمين في تحجير السفر الدي أصدره في حق  

 دا. حالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة منوبة مجد  إو باالختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التــقريـر القـــانونـي

 

 فيالصحفيين وخاصة العاملين  قت وحدة الرصد عديد االنتهاكات والتجاوزات ضد  وث   2020خالل شهر جانفي 

 الميدان. 

مام القضاء الجزائي أمام التحقيق وأخالل نفس الشهر مثول صحفيين امام سلطات البحث االبتدائي و كما وثقت

 في قضايا صحفية.

قة فقد تراوحت بين الضغوط والتهديدات والمنع من العمل والمراقبة والهرسلة وبخصوص االنتهاكات الموث  

لح رئاسة الجمهورية والصعوبات التي يواجهها االمنية ، عالوة على تسجيل تواصل الصعوبات االتصالية لمصا

ة وال يعرف خبار والمعلومات حول النشاط الرئاسي، وهي معضلة متواصلة منذ مد  لى األإن للوصول والصحفي

 سلفا.  عد ةصالية مقصودة ومل سياسة ات  ها تمث  ن  ام اذا كانت ناتجة عن ضعف في المهنية إما 

 

 بخصوص المنع من العمل:

 

من عوان االأة حاالت في عالقة بمنع الصحفيين من العمل وقد صدرت ممارسات المنع عن ق عد  توثي تم  

 ف اداري .ل سلطة محلية وموظ  ومواطن وممث  

التحقيق الصحفي سيتسبب في  ن  أع ب: فالمواطن يتذر  ء ذرائعه في عرقلة العمل الصحفيطرف من هؤال ولكل  

. منوع من العمل سبق ونعته بالفاشلالصحفي الم ن  أع بية يتذر  ضعاف تجارته بالسوق وممثل السلطة المحلإ

مكان العمل هو مكان  ن  أحفي على ترخيص مسبق للتصوير رغم من بضرورة حصول الصعوان األأع وتذر  

ذن بالتصوير داخل إتعلل بوجوب حصول الطاقم الصحفي على يداري فا الموظف اإلعام ومفتوح للجمهور. ام  

 .المؤسسة التربوية

ية تداول قيود تعوق حر منع فرض أي  " على الذي ينص   115من المرسوم  9وتخالف هذه الممارسات الفصل 

 دي وشفاف".وتعد   عالم حر  إالمواطن في  نها تعطيل حق  أالمعلومات او يكون من ش

االخبار النفاذ للمعلومات و للصحفي حق  " من نفس المرسوم الذي ينص   10كما تخالف هذه الممارسات الفصل 

 والبيانات".

 بخصوص التهديدات:

لى توجيه إذ لجأ فريق رياضي إعت ممارسات التهديد التي وصلت الى الصحفيين بسبب ممارسة مهنتهم . تنو  

حد ه حسب المسؤولين خالل حصة األها لم تعطي الفريق المذكور حق  عدل تنفيذ للتنبيه على التلفزة الوطنية ألن  

 الرياضي.



ث ليه وتحد  إار الذي ينتمي ال عن التي  ها استضافت ممث  غضب نائب شعب من مؤسسة تلفزية ألن   خرىأوفي حالة 

ذلك عن طريق  د النائب القناة بالمقاضاة واالقتحام مع توجيه عبارات الشتم اليها، وكل  عن مشاكل داخلية وهد  

 صفحته بموقع التواصل االجتماعي.

رنا بممارسات ما قبل الثورة من حيث تكرار مراقبة ليها تذك  إض التي تعر  الممارسات  ن  إرة فا طاقم قناة الح  م  أ

دخل الرعب والخوف في نفوس اعضاء الفريق الذي توجه أصغيرة وكبيرة وهو ما  الهويات واالستعالم عن كل  

 الى التصوير بمدينة تطاوين.

ي الذي يصدر أن يكون الرأز ال يجو"ه ن  أالذي ينص  115من المرسوم  12فصل وتخالف هذه الممارسات ال

 ."التي ينشرها سببا للمساس بكرامتهو المعلومات أعن الصحفي 

و أعليه بالقول  تعدىو أهان صحفيا أمن  كل   من المرسوم عقوبات جزائية في حق   14ن الفصل كما يتضم  

 باإلشارة او الفعل او التهديد حال مباشرته لعمله.

 مام العدالة:أصحفيون 

 .مام هياكل عدلية وقضائيةأحالة ثالثة صحفيين إق المرصد الفائت وث  خالل الشهر 

. وقد استمر السماع لمدة ثالثة على شكاية قدمتها وزارة التجارة سماع صحفي بسبب مقال نشره بناء فقد تم  

 ساعات.

محال . وحسب الصحفي ال 2015مام قاضي التحقيق في عالقة بقضية منشورة منذ شهر ماي أحيل صحفي أكما 

التي اقترحها  قضاة في الحكومة تعيين خمسةنشره مقاال حول  إلى  هذه السنوات يعود بعد كل   ثارة الملف  إ فان  

 .، معتبرا إياها دليال على عدم استقالل القضاءيلالحبيب الجم

زائية ومجلة ة الجحكام المجل  أما طبق وان   115على مقتضى المرسوم  حاالت الصحفيين ال تتم  إ ا يالحظ ان  ومم  

ق بميدان خاص ويتعل   ه نص  ن  أخرى حول تجاهل المرسوم رغم أة ما يعيد طرح السؤال مر   صاالت، وهواالت  

 ة الجزائية.  م في التطبيق عن النصوص العامة وخاصة المجل  الصحافة والطباعة والنشر وهو مقد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التوصيـــــــــــــــــات

 

 

اعتداءات طالت الصحفيين خالل شهر  لته منما سج   أمام طنية للصحفيين التونسيين والنقابة الو إن  

 تدعو: 2020جانفي 

رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة االتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة اآلنية والدقيقة للصحفيين  -

 ه.وتفعيل دور مكتب اإلعالم واالتّصال وتفادي النقائص المسّجلة في عمل

رئاسة الحكومة إلى إلغاء كّل المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز  -

 غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة. 

 السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام. -

احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة  المواطنين إلى  -

 واآلنية والموضوعية. 

 

 

 التقرير في إطار برنامج يُنف ذ بالشراكة مع: اأنجز هذ

 

ضية السامية لحقوق اإلنسان -  المفو 
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