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املرسوم : 115
حرية تداول املعلومات أو
الفصل  : 9يمنع فرض أي قيود تعوق ّ
مؤسسات اإلعالم في الحصول
تحول دون تكافؤ الفرص بني مختلف
ّ
حر
على املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق املواطن في إعالم ّ
وتع ّددي وشفاف.

املرسوم : 115
الفصل  : 14يعاقب كل من يخالف الفصول  11و 12و 13من هذا
املرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو اإلشارة أو
الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه
موظف عمومي املقررة بالفصل  123من املجلة الجزائية.

مقدّمة عامة
ي rrقاس م rrدى ال rrتزام الس rrلطات بح rrري rrة ال rrصحفيني وح rrماي rrة ال rrصحفيني ب rrمدى اح rrترام rrها اإلط rrار التش rrري rrعي
الrrوطrrني املrrن ّ
ظم لrrعملهم ،ويrrقع تrrنظيم تrrطبيق اإلطrrار الrrعام عrrبر نrrصوص تrrرتrrيبية تrrضمن حrrريrrة الrrتعبير بrrما فrrيه
من تركيز للهياكل واحترام ملق ّومات تطبيق القانون والح ّد من اإلفالت من العقاب.
مrrا وقrrع رصrrده وتrrوثrrيقه فrrي بrrالدنrrا خrrالل شهrrر جrrوان  2017أ ّن احrrترام الrrدولrrة اللrrتزامrrاتrrها مrrازال غrrير نrrافrrذ فrrي
ظ ّrل غrياب تrفعيل الrقانrون عrدد  22املrتع ّلق بrالrنفاذ إلrى املrعلومrة ولتع ّrهrدات رئrيس الrحكومrة بrإلrغاء املrنشور عrدد 4
رغrم مrرور أكrثر مrن  3أشهrر عrلى ذلrك ،ولrم يrصدر بrالrرائrد الrرسrمي قrرار بrإلrغاء الrعمل بrه مrا جrعله عrائrقا أمrام
عمل الصحفيني خاصة في الجهات الداخلية مما حال دون قيامهم بعملهم.
ويrrصدر هrrذا الrrتقريrrر فrrي غrrياب هrrيئة مسrrتق ّلة تسهrrر عrrلى الrrنفاذ الrrى املrrعلومrrة بrrتأخrrير يrrتواصrrل للشهrrر الrrثالrrث
ع rrلى ال rrتوال rrي ،وع rrدم اح rrترام اإلدارة ال rrتون rrسية له rrذا امل rrبدأ س rrواء ع rrبر م rrمارس rrات م rrوظّ rrفيها أو غ rrياب ت rrطبيقها
ملقتضيات القانون التي تفرض نشر املعطيات املنصوص عليها بالقانون على ب ّوابتها االلكترونية.
كrrما اتّخrrذت حrrاالت املrrضايrrقات مrrنحى آخrrر بrrتط ّور الrrتكنولrrوجrrيات الحrrديrrثة .فrrخالل شهrrر جrrوان بrrاتrrت مrrواقrrع
ث خrrطابrrات التهrrديrrد كrrما هrrو الrrحال فrrي حrrاالت سrrناء املrrاجrrري وسrrفيان بrrن
الrrتواصrrل االجrrتماعrrي مrrجاالت لrrب ّ
ف rrرح rrات أو ع rrبر ت rrشكيل مج rrموع rrات م rrن ّ
rؤسrrسات إع rrالم rrية ع rrلى خ rrلفية
ظمة ل rrلتبليغ ع rrلى ال rrصفحات ال rrرس rrمية مل r ّ r
rؤسrrسات وحrrال دون وصrrول مrrا تنشrrره إلrrى
مrrحتويrrات إعrrالمrrية تنشrrرهrrا ،مrrما أ ّدى إلrrى ضrrرب مrrصالrrح هrrذه املr ّ r
املواطنني.
كrrل هrrذه املrrظاهrrر الخrrطيرة جrrعلت بrrيئة الrrعمل الrrصحفي غrrير آمrrنة بسrrبب مrrا تrrقوم بrrه مجrrموعrrة مrrن املrrمارسrrات
الrعنيفة وحrاالت الrتضييق والهrرسrلة والتهrديrد واالعrتداءات املrاديrة واملrعنويrة ،مrما بrات يrمثّل خrطرا عrلى سrالمrة
الصحفيني الجسدية ومساسا من كرامتهم واستهداف لهم على خلفية ما ينشروه من محتويات إعالمية.
وتح rrرص ال rrنقاب rrة ال rrوط rrنية ل rrلصحفيني ال rrتون rrسيني ع rrبر وح rrدة ال rrرص rrد ب rrمرك rrز الس rrالم rrة امل rrهنية ل rrتقدي rrم ال rrدع rrم
املس rrتوج rrب ف rrي اتّ rrجاه م rrناه rrضة ظ rrاه rrرة اإلف rrالت م rrن ال rrعقاب ف rrي ه rrذه امل rrرح rrلة االن rrتقال rrية م rrن ح rrياة ال rrصحاف rrة
التونسية.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني

اعتداءات شهر جوان 2017
مقدمة:
ع rrادت وت rrيرة االع rrتداءات ع rrلى الح rrريّ rrات ال rrصحفية خ rrالل شه rrر ج rrوان م rrن ال rrعام  2017إل rrى االرت rrفاع مج ّ rددا،
وو ّثrقت وحrدة رصrد االعrتداءات عrلى الrصحفيني بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني
rؤس rrسات إع rrالم rrية ،م rrن ب rrينهم  6ص rrحفيات و  27ص rrحفيا ي rrعملون ف rrي 4
 24اع rrتداء ضّ r rد  33ص rrحفيا و 3م r rّ r
قrنوات تrلفزيrة و 10إذاعrات و 2صrحف و 4مrواقrع الrكترونrية و 2وكrاالت انrباء .وكrان شهrر مrاي  2017قrد شهrد
rؤسrrسة إعrrالمrrية  ،فrrي حrrني و ّثrrقنا فrrي شهrrر أفrrريrrل  22 ،2017اعrrتداء عrrلى 41
 17اعrrتداء عrrلى  17صrrحفيا ومr ّ r
ومؤسسة إعالميّة.
ومؤسسة إعالمية ووثّقنا في شهر مارس  20 ، 2017اعتداء على  41صحفيا
صحفيا
ّ
ّ
صحفيات

صحفيون

18%

82%

وكالة أنباء

موقع الكتروني

قناة تلفزية

جريدة

8%
19%
50%

17%
6%

اذاعة

والحrrظت الrrوحrrدة ارتrrفاعrrا كrrبيرا فrrي دور النشrrطاء الrrسياسrrيني والrrنقابrrيني وعrrلى االنrrترنrrات فrrي الrrتضييق عrrلى
عrrمل الrrصحفيني لrrيكونrrوا مrrسؤولrrني هrrذا الشهrrر عrrن  6اعrrتداءات بrrني تrrنظيم حrrمالت عrrلى االنrrترنrrات أو مrrنع مrrن
ال rrعمل أو م rrضاي rrقة ب rrعد أن ك rrان rrوا م rrسؤول rrني ع rrلى اع rrتداء وح rrيد خ rrالل شه rrر م rrاي  .2017ك rrما ارت rrفعت وت rrيرة
اعrr rتداءات املrr rوظrr rفني عrr rلى الrr rصحفيني ،فrr rبعد تrr rوثrr rيق  3اعrr rتداءات خrr rالل شهrr rر مrr rاي  2017ارتrr rفعت إلrr rى 5
اعتداءات خالل شهر جوان .2017
املعتدون
أمنيون
ادارة مؤسسسة غعالمية
جمعية رياضية
لجنة تنظيم
مسؤولون
مواطنون
موظفون عموميون
نشطاء
6

4.5

3

1.5

0

وق rrد شه rrدت اع rrتداءات األم rrنيني ع rrلى ال rrصحفيني ان rrخفاض rrا م rrلحوظ rrا يس rrتوج rrب ال rrتنوي rrه ب rrه خ rrاص rrة أنّ rrها ب rrلغت
خrالل شهrر مrاي املrنقضي  9اعrتداءات لتسrت ّقر خrالل هrذا الشهrر عrلى  3اعrتداءات تrن ّوعrت بrني مrنع مrن الrعمل
ورقابة.
وك rrان دور امل rrواط rrنني والج rrمعيات ال rrري rrاض rrية الف rrتا ب rrخصوص ال rrتضييق ع rrلى الح rrريّ rrات ال rrصحفية خ rrالل ه rrذا
الشهر ليكون املواطنون مسؤولني على  3اعتداءات ،والجمعيات الرياضية مسؤولة على اعتداءين اثنني.
كrrما كrrان املrrسؤولrrني الrrحكومrrيني و لrrجان الrrتنظيم بrrالrrفعالrrيات الrrريrrاضrrية واملهrrرجrrانrrات مrrسؤولrrني عrrن اعrrتداءيrrن
املؤسسات اإلعالمية في اعتداء وحيد.
كما ثبتت مسؤولية إدارات
ّ
األمrrر الrالّفrrت اآلخrrر خrrالل هrrذا الشهrrر تrrمثّل فrrي ارتrrفاع عrrدد حrrاالت املrrضايrrقة الrrتي بrrلغت  7واملrrنع مrrن الrrعمل
والrrتي بrrلغت  9خrrالل شهrrر جrrوان  2017فrrي حrrني انrrحصرت فrrي شهrrر مrrاي  2017فrrي  3حrrاالت .كrrما رصrrدت
الrrوحrrدة  9حrrاالت مrrنع مrrن الrrعمل بrrعد أن كrrانrrت  3حrrاالت فrrي شهrrر مrrاي  2017لrrتعود الrrى مrrع ّدلrrها فrrي شهrrر
أفريل .2017

كrما عrادت حrاالت الrرقrابrة مrن جrديrد بrعد غrيابrها خrالل شهrر مrاي  2017لrتبلغ خrالل شهrر جrوان  2017حrالrتي
رقrابrة ،وتrم تrسجيل حrالrتي) (02تهrديrد ،وتrراجrعت حrاالت االعrتداءات املrعنويrة واملrاديrة عrلى الrصحفيني لrتصبح
 4اعتداءات بعد أن كانت  5خالل شهر ماي .2017
األنواع

اعتداء

تهديد

رقابة

مضايقة

منع من العمل
9

6.75

2.25

4.5

0

وق rrد ان rrعدم rrت ح rrاالت ال rrتتّبع ال rrقضائ rrي خ rrالل شه rrر ج rrوان  2017ب rrعد أن ب rrلغت خ rrالل شه rrر م rrاي 4 ،2017
تrتّبعات عrدلrية وخrالل شهrر أفrريrل  5 ، 2017تrتّبعات .وقrد كrانrت النسrبة األكrبر مrن االعrتداءات عrلى الrصحفيني
فrrي تrrونrrس الrrعاصrrمة الrrتي شهrrدت  12اعrrتداء  ،ووقrrع تrrسجيل  4اعrrتداءات عrrلى الrrصحفيني فrrي واليrrة الrrقيروان
واع rrتداءي rrن ف rrي ك rrل م rrن والي rrة س rrيدي ب rrوزي rrد وص rrفاق rrس .ك rrما وق rrع ت rrسجيل اع rrتداء ف rrي ك rrل م rrن والي rrات امله rrدي rrة
وتطاوين وجندوبة واعتداء وحيد بالخارج في مدينة جوهانزبورغ.
تونس
صفاقس

تطاوين
سيدي بوزيد

17%

القيروان
جندوبة

املهدية
جوهازبورغ

8%
8%

4%
4%

4%
4%

50%

التضييقات تتّخذ منحى جديدا
تrrصنف عrrمليات املrrضايrrقة والrrت ّدخrrل فrrي مrrجال عrrمل الrrصحفيني ضrrمن املrrمارسrrات الrrتي تهrrدف إلrrى الrrضغط
ع rrليهم ل rrتأم rrني ت rrغطية تخ rrدم م rrصال rrح ب rrعض األط rrراف ،وه rrو م rrا ي rrتناق rrض م rrع ال rrفصول ال rrواردة ب rrامل rrرس rrوم 115
أي ق rrيود ع rrلى ع rrمل ال rrصحفيني .وق rrد اتّخ rrذت امل rrضاي rrقات ف rrي شه rrر ج rrوان  2017م rrنحى
وال rrتي ت rrمنع ف rrرض ّ
جrديrدا عrبر تrنظيم حrمالت تrضييق عrلى شrبكات الrتواصrل االجrتماعrي اسrتهدفrت الrصفحات الrرسrمية لrكل مrن
م rrوق rrع "أن rrباء ت rrون rrس ك rrاب rrتال rrيس" و"آخ rrر خ rrبر أون الي rrن" .ك rrما ط rrال rrت ك rrرام rrة ال rrصحفيني ك rrاالع rrتداء ع rrلى ح rrات rrم
rؤسسrته االعrالمrية "اذاعrة الrديrوان" ،واإلسrاءة الrتي طrالrت صrحفية الrصباح مrن قrبل مسrتشار رئrيس
كrزبrار وم ّ
الجمهورية نور الدين بن تيشه.
سجrلت وحrدة الrرصrد فrي هrذا الrصدد  7حrاالت مrضايrقة طrالrت الrصحفيني فrي مrناطrق مrختلفة مrن الrواليrات
وقrد ّ r
التونسية وخارج حدود الوطن.
• تضييق على صحفية في الرئاسة:
• املكان  :تونس
• التاريخ  12 :جوان 2017
• املعتدى عليهم  :جهاد الكلبوسي الصحفية بجريدة الصباح
• املعتدي  :مسؤولون
• الوقائع :
تrrراجrrع نrrور الrrديrrن بrrن تrrيشة املسrrتشار األول لrrرئrrيس الجrrمهوريrrة عrrن اإلدالء بrrحوار لrrلصحفية جrrهاد الrrكلبوسrrي
رغrr rم تrr rن ّقلها لrr rلقائrr rه دون إعrr rالم مسrr rبق لrr rها بrr rذلrr rك ،بrr rتع ّلة صrr rدور تrr rعليمات مrr rن ديrr rوان الrr rرئrr rيس بrr rعدم اإلدالء
ب rrتصري rrحات .ك rrما ح rrاول ب rrن ت rrيشة ت rrوج rrيه ال rrصحفية ف rrي اتّ rrجاه إج rrراء ح rrوارات م rrع م rrسؤول rrني ف rrي ح rrزب ن rrداء
تونس.
وقrrالrrت جrrهاد الrrكلبوسrrي لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية" :تrrن ّقلت الrrى قrrصر الrrرئrrاسrrة إلجrrراء حrrوار مrrع
املس rrتشار األول ل rrرئ rrيس الج rrمهوري rrة ن rrور ال rrدي rrن ب rrن ت rrيشة ب rrناء ع rrلى م rrوع rrد مس rrبق وب rrعد اس rrتيفاء االج rrراءات
وان rrتظاره مل rrدة س rrاع rrة اال رب rrع ال rrتقيته ،وق rrد رف rrض اج rrراء ال rrحوار ب rrتع ّلة ورود ت rrعليمات م rrن دي rrوان ال rrرئ rrيس ب rrعدم
االدالء بrتصريrحات مrؤ ّكrrدا أنّrه ال عrلم لrه بهrذا االجrراء وعrمل عrلى اقrتراح أسrماء أخrرى مrن نrداء تrونrس إلجrراء
حوارات معهم".
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع بن تيشة لكن تعذّر ذلك.
• الرأي القانوني :

تrراجrع عrن اإلدالء بrتصريrح مrن قrبل املسrتشار بrالrرئrاسrة بrدعrوى وجrود تrعليمات مrن الrرئrاسrة يrخالrف مrقتضى
الrفصل  9مrن املrرسrوم  115والrذي يrمنع وضrع قrيود تrعيق حrريrة تrداول املrعلومrات أو تrحول دون تrكافrؤ الrفرص
وهو ما من شأنه تعطيل حق املواطن في إعالم حر وتع ّددي وشفاف.
• حجب معلومة عن صحفية:
• املكان  :تونس
• التاريخ  21 :جوان 2017
• املeعتدى عeليهم  :شeذى الeحاج مeبارك قeناة شeبكة تeونeس
االخبارية
• املعتدي  :موظفون عموميون
• الوقائع :
ح rrجب ال rrناط rrق ال rrرس rrمي ب rrاس rrم ال rrقطب ال rrقضائ rrي وامل rrال rrي س rrفيان
السrليطي املrعلومrة عrن شrذى الrحاج مrبارك خrالل طrلبها ملrعلومrات حrول إصrدار بrطاقrة
إيrrداع فrrي حrrقّ مrrديrrر أمrrن الrrوحrrدات فrrي اإلدارة الrrعامrrة لrrلسجون واإلصrrالح ،وأدلrrى بrrها لrrوسrrيلة إعrrالم أخrrرى
حول املوضوع في وقت الحق.
وقrالrت الrحاج مrبارك لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية" :قrمت بrاالتّrصال بrالسrليطي لrلتثّبت مrن الrخبر فrي
تrمام الrتاسrعة والrنصف لrيال فrطلب مrني الrتواصrل مrعه فrي الrتوقrيت الrرسrمي لrلعمل االداري ،وفrوجrئت فrي تrمام
الrrعاشrrرة و 11دقrrيقة بنشrrر املrrعلومrrة عrrلى مrrوقrrع إحrrدى اإلذاعrrات الrrخاصrrة اعrrتمادا عrrلى املrrعلومrrة املrrق ّدمrrة مrrن
قبله".
وقrد مّ rدتrنا الrصحفية بrصورة عrن مrواعrيد الrتواصrل مrع الrناطrق الrرسrمي لrلقطب الrقضائrي املrالrي ومrدة املrكاملrة
تحصلنا على نسخة من الخبر املنشور على موقع إحدى اإلذاعات الخاصة إثر ذلك.
كما
ّ
وقrrد حrrاولrrت وحrrدة الrrرصrrد االتrrصال بrrالrrناطrrق الrrرسrrمي بrrاسrrم الrrقطب الrrقضائrrي واملrrالrrي ألخrrذ تrrوضrrيح حrrول
الحادث ،غير أنه لم يتسنّى لها ذلك.
• الرأي القانوني :
امrتناع املrسؤول عrن الrتصريrح الrصحفي لrفائrدة وسrيلة إعrالمrية ومrنحه لrوسrيلة إعrالم أخrرى يrعتبر ضrربrا لrحقّ
املواطن في إعالم تع ّددي وشفّاف وضرب لحقّ النفاذ إلي املعلومة.
• ح e e e e eمeالت ت e e e e eبeلeيeغ لeلeتeضeيeيق
على "كابيتاليس":
• املكان :تونس
• التاريخ  12 :جوان 2017

• املعتدى عليهم  :موقع "أنباء تونس كابيتاليس"
• املعتدي :نشطاء
• الوقائع:
ق rrام rrت إدارة "فيس rrبوك" ب rrحجب النش rrر ع rrلى ال rrصفحة ال rrرس rrمية ل rrلموق rrع ف rrي  12ج rrوان ال rrجاري ع rrلى خ rrلفية
حر طليق".
حمالت تبليغ واسعة إثر نشر مقال تحت عنوان "ابن عضو بالنهضة
متورط في اغتيال بلعيد ّ
ّ
وأفrrادت زهrrرة عrrبيد رئrrيسة تحrrريrrر املrrوقrrع لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية بrrالrrنقابrrة الrrوطrrنية لrrلصحفيني
الrتونrسيني أ ّن "مrوقrع الrتواصrل االجrتماعrي "فيسrبوك" تrواصrل مrعنا وأبrلغنا بrإيrقاف النشrر عrلى الrصفحة ملrدة
أسبوع.

• حملة تبليغ ثانية للتضييق على "كابتاليس":
• املكان :تونس
• التاريخ  27 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :موقع "أنباء تونس كابيتاليس"
• املعتدي :نشطاء
• الوقائع:
مrrنعت إدارة "فيسrrبوك" فrrي  27جrrوان  2017النشrrر عrrلى الrrصفحة الrrرسrrمية ملrrوقrrع "أنrrباء تrrونrrس كrrابrrيتالrrيس"
بrدايrة مrن الrساعrة الrعاشrرة صrباحrا وذلrك إثrر إبrالغ عrدد مrن مسrتعملي األنrترنrات عrلى مrحتوى الrصفحة الrتي
اعتبرها هؤالء "منافية لقواعد النشر" على الصفحات.
وكrrان املrrوقrrع االلrrكترونrrي قrrد نشrrر فrrي  26جrrوان  2017مrrقال بrrعنوان "مrrا سrّ rر غrrياب حrrركrrة الrrنهضة عrrن صrrالة
الrrعيد؟" عrrلى إثrrرهrrا انrrطلقت حrrملة تrrبليغ واسrrعة أ ّدت إلrrى ايrrقاف النشrrر إلrrى غrrايrrة  5جrrويrrلية وفrrق مrrراسrrلة مrrن
إدارة "فيسبوك".
rؤسrrسة وإدارة "فيسrrبوك" فrrيما يrrتع ّلق بrrمنع تrrداول
rحصلت وحrrدة الrrرصrrد عrrلى الrrرسrrائrrل املrrتبادلrrة بrrني املr ّ r
وقrrد تّ r
املعلومات.
• ح eeملة ت eeبليغ للتضييق ع eeلى "آخ eeر
خبر أون الين"
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :جوان 2017
• امل eeعتدى ع eeليهم :م eeوق eeع أخ eeر خ eeبر
أون الين

• املعتدي :نشطاء
• الوقائع:
ت rrلقت ال rrصحفة ال rrرس rrمية لـ"آخ rrر خ rrبر أو الي rrن" ف rrي  27ج rrوان ف rrي ت rrمام ال rrحادي rrة عش rrر ل rrيال رس rrال rrة م rrن ادارة
"فيسبوك" تعلمها فيها بتوقف النشر على الصفحة لغاية  5جويلية الجاري.
وكrrان املrrوقrrع قrrد نشrrر يrrوم الrrثالثrrاء  27جrrوان خrrبر تrrحت عrrنوان "الخ rطّة الrrكامrrلة لحrrركrrة الrrنهضة إلنrrقاذ شrrفيق
جrrرايrrة" ،وأخrrفت إدارة "فيسrrبوك" الrrخبر بrrعد نrrصف سrrاعrrة مrrن نشrrره عrrلى الrrصحفة الrrرسrrمية وتrrم الrrعمل عrrليه
rحصلت وحrدة الrرصrد عrلى
مrن جrديrد مrن قrبل إدارة املrوقrع بrعد تrغيير الrعنوان لrتفادي حrالrة مrنع الrتداول .وقrد ت ّ
الرسائل املتبادلة بني املؤسسة وإدارة "فيسبوك" فيما يتعلق بمنع التداول.
• قطع شراكة على خلفية خبر صحفي:
• املكان :صفاقس
• التاريخ 21 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :اذاعة الديوان
• املعتدي :جمعية رياضية
• الوقائع:
قrطع الrنادي الrريrاضrي الrصفاقrسي عrالقrة الشrراكrة مrع اإلذاعrة الrجهويrة الrخاصrة "الrديrوان" عrلى خrلفية خrبر
نشر يومها حولة انتداب مدرب جديد للفريق.
وق rrال مه rrدي ب rrن ع rrمر رئ rrيس تح rrري rrر اذاع rrة ال rrدي rrوان ل rrوح rrدة ال rrرص rrد ب rrمرك rrز الس rrالم rrة امل rrهنية" :ات rrصل م rrنصف
rدرب الجrديrد لrلنادي
خrماخrم بrاإلذاعrة فrي  21جrوان مrعبّرا عrن احrتجاجrه عrلى نشrرنrا خrبر حrول الrتعاقrد مrع امل ّ
ال rrري rrاض rrي ال rrصفاق rrسي م rrعتبرا أن rrه أض rّ rر ب rrمصال rrح ال rrفري rrق ،وأع rrلمنا ب ّ r
rفض الش rrراك rrة م rrع اإلذاع rrة ال rrجهوي rrة
الrrخاصrrة عrrلى خrrلفية الrrخبر الrrذي نشrrرنrrاه ،مrrؤ ّكrrدا أنّrrه عrrلى اإلذاعrrة تحrrمل تrrن ّقالت صrrحفييها مrrع الrrفريrrق خrrالل
مقابالته القادمة".
• الرأي القانوني :
قrطع الشrراكrة مrع اإلذاعrة مrن قrبل الrفريrق املrذكrور عrلى خrلفية نشrر خrبر يrعتبر نrوعrا مrن املrساءلrة عrلى مrعلومrة
نش rrرت rrها امل rrؤس rrسة م rrا ي rrخال rrف أح rrكام امل rrادة  13م rrن امل rrرس rrوم 115
وه rrو ن rrوع م rrن ال rrقيود ال rrتي ت rrوض rrع ف rrي وج rrه ال rrصحفيني ف rrي اتّ rrجاه
ضرب تكافؤ الفرص واحترام حقّ الحصول على املعلومة.
• مضايقة لصحفي الديوان في جوهانزبورغ:
• املكان :جوهانزبورغ
• التاريخ 30 :جوان 2017

• املعتدى عليهم :حاتم قزبار
• املعتدي :جمعية رياضية
• الوقائع:
rخصصة لrrنقل الrrصحفيني مrrن جrrنوب افrrريrrقيا
تrrم مrrنع حrrاتrrم قrrربrrاز يrrوم  30جrrوان  2017مrrن صrrعود الrrحافrrلة املّ r
إلrى سrوازيrالنrد لrتغطية مrباراة لrلنادي الrريrاضrي الrصفاقrسي فrي إطrار مrسابrقة كrأس االتrحاد اإلفrريrقي لrكرة
خ rrل م rrن
ال rrقدم م rrن ق rrبل أح rrد م rrمثّلي وك rrال rrة األس rrفار .وب rrقي ال rrصحفي وح rrيدا ف rrي "ج rrوه rrان rrزب rrورغ" ل rrوال ال rrتد ّr
السفارة التونسية لتسهيل تنقله للقيام بعمله الصحفي.
وقrال حrاتrم قrربrاز لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني" :إثrر صrعودي
rخصصة لrنقل الrصحفيني الrتحق بrي أحrد مrمثلي وكrالrة األسrفار وطrلب مrني الrنزول وقrال لrي أنّ
إلrى الrحافrلة امل ّ
لديه تعليمات من رئيس الجمعية منصف خمامخ بمنعي".
وأم rrام ه rrذا اإلش rrكال ق rrام ال rrناص rrر ن rrجاح م rrراف rrق ال rrنادي ال rrصفاق rrسي ب rrال rrتنسيق م rrع ال rrسفارة ال rrتون rrسية ف rrي
ج rrوه rrان rrزب rrورغ ل rrتسهيل ت rrن ّقل ال rrصحفي إل rrى س rrوازي rrالن rrد وق rrد ت rrك ّفلت ال rrسفارة ب rrتأم rrني ت rrنقل ال rrصحفي ل rrتغطية
املقابلة الرياضية.
وقrrد تحrّ rملت إدارة إذاعrrة الrrديrrوان تrrكالrrيف تrrن ّقل مrrبعوثrrها لrrتغطية مrrقابrrلة الrrنادي الrrريrrاضrrي الrrصفاقrrسي هrrناك
لrrضمان حrrقّ الrrحصول عrrلى املrrعلومrrة .وقrrد حrrاولrrت وحrrدة الrrرصrrد الrrتواصrrل مrrع املrrسؤولrrني فrrي الrrفريrrق لrrكن دون
أي ر ّد.
• الرأي القانوني :
مrنع الrصحفي مrن ركrوب الrحافrلة وفrق تrعليمات رئrيس الجrمعية الrريrاضrية يrعتبر وضrع قrيد عrلى عrمل الrصحفي
rنص عrليه الrفصل  9مrن املrرسrوم
فrي إطrار عrمل انrتقامrي يسrتهدفrه عrلى خrلفية مrحتوى إعrالمrي نشrره وفrق مrا ي ّ
.115

عوائق إجرائية أمام الحصول على املعلومة
مrrازال غrrياب إطrrار رسrrمي إللrrغاء الrrعمل بrrاملrrنشور عrrدد  4الrrصادر عrrن رئrrاسrrة الrrحكومrrة يrrمثّل عrrائrrقا لrrحصول
الrصحفيني عrلى املrعلومrة مrن قrبل املrسؤولrني الrجهويrني خrاصrة ،والrذيrن عrمدوا فrي مrناسrبتني إلrى االمrتناع عrن
الrتصريrح .كrما أ ّن بrعض الrتعقيدات اإلجrرائrية املrرتrبطة بrالrتراخrيص وبrإيrقاف الrعمل بrاألحrكام الrقضائrية كrما
هي الحال في وضعية خميس بن بريك وقفت جدار صد امام أداء الصحفيني لعملهم.
وقrد طrالrت عrمليات املrنع مrن الrعمل الrصحفيني فrي مrناسrبتني فrي تrونrس الrعاصrمة وفrي  5مrناسrبات فrي ك ّrل مrن
واليات القيروان وتطاوين وسيدي بوزيد.
• اشكاليات حصول على املعلومة في القيروان:
• املكان :القيروان
• التاريخ 5 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :نادرة بن رجب
• املعتدي :موظف عمومي
• الوقائع:
رفrrضت اإلدارة الrrجهويrrة لrrلسياحrrة بrrالrrقيروان م ّ rد نrrادرة بrrن رجrrب بrrتصريrrح صrrحفي لrrنادرة بrrن رجrrب الrrصحفية
باإلذاعة الوطنية حول واقع الوضع السياحي باملنطقة.
وقrrالrrت نrrادرة بrrن رجrrب لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية بrrالrrنقابrrة الrrوطrrنية لrrلصحفيني الrrتونrrسيني" :تrrق ّدمrrت
بrrطلب لrrلحصول عrrلى الrrتصريrrح لrrكنّه رفrrض ،وقrrد تrrع ّلل املrrسؤولrrني الrrجهويrrني بrrضرورة الrrحصول عrrلى تrrرخrrيص
مسبق من قبل الديوان الوطني للسياحة".
وقrال خrالrد قrالويrة املrديrر الrجهوي لrلسياحrة بrاملrنطقة" :يrفرض مrنشور داخrلي لrلديrوان حrصولrنا عrلى تrرخrيص
مrr rن االدارة املrr rركrr rزيrr rة قrr rبل اإلدالء بrr rتصريrr rح صrr rحفي ،مrr rؤ ّكrr rدا أ ّن عrr rدم االمrr rتثال لrr rلمنشور يrr rعرض املrr rخالrr rف
لrعقوبrات" .كrما عrبر املrسؤول الrجهوي عrن أسrفه لrلتعقيدات املrتع ّلقة بهrذا املrوضrوع ووعrد بrاإلدالء بrالrتصريrح،
وهrو مrا حrصل فrعال .وقrد تrواصrلت وحrدة الrرصrد مrع االدارة الrتي أفrادت مrصادرهrا بrوجrود مrنشور داخrلي فrي
rنص ع rrلى وج rrوب ح rrصول امل rrسؤول ال rrجهوي ع rrلى إذن مس rrبق ل rrإلدالء
ال rrغرض ص rrدر ف rrي  12ج rrوان  2017ي ّ r
بrالrتصريrح الrصحفي ،وإالّ سrيكون عrرضrة لrعقوبrات .ويrأتrي هrذا املrنشور عrلى خrلفية عrدة تrصريrحات آخrرهrا
تصريح املندوب الجهوي بوالية نابل في الحادثة املعروفة برفع األذان بأحد املالهي الليلية.
•

حرمان نادرة بن رجب من املعلومة مجددا

• املكان :القيروان
• التاريخ 5 :جوان 2017

• املعتدى عليهم :نادرة بن رجب
• املعتدي :موظف عمومي
• الوقائع:
رفrrض محrrمد الrrكعبي املrrديrrر الrrجهوي للشrrركrrة الrrوطrrنية السrrتغالل وتrrوزيrrع املrrياه بrrالrrقيروان الrrتصريrrح لrrنادرة بrrن
رجب الصحفية باإلذاعة الوطنية حول االشكاليات املرتبطة بتوزيع املياه.
وقrrالrrت نrrادرة بrrن رجrrب لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية بrrالrrنقابrrة الrrوطrrنية لrrلصحفيني الrrتونrrسيني" :رفrrض
امل rrدي rrر ال rrجهوي للش rrرك rrة مّ r rدي ب rrتصري rrح ح rrول وض rrعية امل rrياه ب rrتع ّلة امل rrنشور ع rrدد  4امل rrنظم ل rrعمل امل rrوظ rrفني
العموميني".
وأكrrد املrrسؤول الrrجهوي خrrالل اتrrصال وحrrدة الrrرصrrد بrrه أ ّن املrrنشور عrrدد  4يrrمنعه مrrن الrrتصريrrح الrrصحفي قrrبل
الrrحصول عrrلى إذن وقrrد تشrبّث بrrضرورة إبrrالغrrه رسrrميا مrrن قrrبل رئrrاسrrة الrrحكومrrة بrrإيrrقاف الrrعمل بهrrذا املrrنشور.
ورغ rrم م rrحاول rrتنا ف ّ r
rض اإلش rrكال إالّ أ ّن ال rrصحفية ل rrم ت rrتم ّكن إل rrى غ rrاي rrة م rrوف rrى شه rrر ج rrوان م rrن ال rrحصول ع rrلى
تصريح من املسؤول الجهوي.
• الرأي القانوني:
طrاملrا لrم يrت ّم إلrغاء املrنشور عrدد  4الrصادر عrن رئrيس الrحكومrة بrصفة رسrمية وبrموجrب مrنشور إلrغاء فrإنrه يrبقى
فrي حrكم املrوجrود قrانrونrا .وتrطبيقا لrلمنشور املrذكrور أصrدر الrديrوان الrوطrني لrلسياحrة مrراسrلة إلدارتrه الrجهويrة
لrالمrتناع عrن اإلدالء بrأيّrة تrصريrحات لrلصحافrة قrبل الrحصول عrلى اإلذن املسrبق مrن اإلدارة املrركrزيrة .وتrعتبر
rسمى بهrrرم الrrقانrrون ،لrrكن
املrrنشورات اإلداريrrة نrrصوصrrا قrrانrrونrrية أقrّ rل رتrrبة مrrن الrrقرارات الrrحكومrrية وذلrrك فrrيما يّ r
املrبدأ الrقانrونrي يrقتضي أن تrكون الrنصوص الrقانrونrية األق ّrل تrرتrيبا مrتطابrقة مrع الrنصوص األعrلى مrنها درجrة.
وقrد ضrمن الrدسrتور الrتونrسي فrي فrصله  31حrريrة الrرأي والrفكر والrتعبير واإلعrالم والنشrر وال يrجوز مrمارسrة
rص املrرسrوم  115فrي فrصول عrدة مrنه ) 1و 10و (9عrلى حrريrة الrتعبير الrتي ال يrجوز
رقrابrة مسrبقة عrليها .كrما ن ّ
ت rrقييده rrا إالّ ب rrنصوص ووض rrع ش rrروط ل rrها ح rrصره rrا ف rrي امل rrصلحة املش rrروع rrة وال rrضرورة وال rrتناس rrب وع rrمل ع rrلى
ضمان حرية النفاذ إلى املعلومة والحصول عليها من مصادرها املختلفة ومنع أي قيود قد تعيق تداولها.
• منع يثرب بشيري من العمل
• املكان :تطاوين
• التاريخ 5 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :يثرب بشيري الصحفية بإذاعة "صبرة أف أم"
• املعتدي :موظف عمومي
• الوقائع :
م rrنع أع rrوان األم rrن ي rrثرب ب rrشيري م rrن دخ rrول م rrقر والي rrة ت rrطاوي rrن ل rrتغطية ت rrنصيب ال rrوال rrي الج rrدي rrد وزي rrارة وزي rrر
التشغيل والتكوين املهني بالجهة لعدم ورود اسمها بقائمة الصحفيني املس ّلمة من كتابة الوالية.

وقrrالrrت يrrثرب بrrشيري" :أ ّكrrد أعrrوان األمrrن عrrدم وجrrود اسrrمي فrrي قrrائrrمة الrrصحفيني املrrسموح لrrهم بrrالrrتغطية فrrي
والي rrة ت rrطاوي rrن ،وك rrنت ق rrد م rrنعت م rrن ال rrعمل ف rrي ال rrوالي rrة ل rrعدة م rrرات رغ rrم اس rrتظهاري ف rrي ك rrل م rrرة ب rrبطاق rrتي
الصحفية وترخيص العمل من مؤسستي اإلعالمية".
مrن جrانrب آخrر وبrعد تrتالrي اتّrصاالت وحrدة الrرصrد بrمكتب االعrالم بrواليrة تrطاويrن ،أ ّ rكrدت سrميرة عrبازة إحrدى
م rrوظّ rrفات دائ rrرة اإلع rrالم أ ّن ال rrقائ rrمة اإلس rrمية ل rrلصحفيني ال rrتي ق ّ rدم rrت ألع rrوان األم rrن أم rrام م rrقر ال rrوالي rrة ق rrام rrت
بإعدادها كتابة الوالية وهي ليست على علم بسبب عدم إدراج اسم الصحفية يثرب بشيري ضمن القائمة.
• الرأي القانوني:
rعرضrrت لrrه يrrثرب بrrشيري مrrنع وفrrرض لrrقيود تrrعيق تrrداول املrrعلومrrات وتrrحول دون تrrكافrrؤ الrrفرص بrrني
يrrعتبر مrrا تّ r
مrrختلف وسrrائrrل اإلعrrالم فrrي الrrحصول عrrلى املrrعلومrrات مrrا ع ّ r
طل حrrقّ املrrواطrrن فrrي إعrrالم حrّ rر وتrrع ّددي وش ّ rفاف
rعرضrت لrضرب حّ rقها فrي الrنفاذ الrي املrعلومrة املrنصوص عrليه
طrبقا ألحrكام الrفصل  9مrن املrرسrوم  .115كrما ت ّ

بالفصل  10من نفس املرسوم.
• منع خميس بن بريك من السفر:
• املكان :تونس
• التاريخ 14 :جوان 2017
• املeeعتدى عeeليهم :خeeميس بeeن بeeريeeك مeeراسeeل الجeeزيeeرة
نات
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
rعرض الrصحفي خrميس بrن بrريrك مrراسrل الجrزيrرة نrت فrي تrونrس
ت ّ
ورئ rrيس تح rrري rrر م rrوق rrع "م rrراس rrلون" األمل rrان rrي م rrن ال rrسفر إل rrى أمل rrان rrيا
عrشية يrوم األربrعاء املrاضrي  14جrوان لrحضور نrدوة دولrية حrول "املrخاطrر املحrدقrة بحrريrة الrصحافrة فrي تrونrس
وشمال إفريقيا".
فrrقد قrrام أمrrن املrrطار بrrافrrتكاك جrrواز سrrفر الrrصحفي بrrتع ّلة أنّrrه مrrطلوب لrrلعدالrrة بrrعد صrrدور حrrكم غrrيابrrي بrrسجنه
ستة أشهر عام  2014بتهمة "انتحال صفة صحفي" خالل تغطية مهرجان قرطاج الدولي.
ورغ rrم ت rrبرئ rrة ال rrصحفي خ rrميس ب rrن ب rrري rrك ف rrيما ب rrعد أم rrام امل rrحكمة االب rrتدائ rrية ب rrتون rrس م rrن ال rrتهمة امل rrوج rrهة إل rrيه
rعرض إلrى مrعامrلة قrاسrية فrي املrطار حrيث كrاد أ ّن يrتعرض إلrى
وحrصولrه عrلى حrكم بrعدم سrماع الrدعrوى ،فrقد ت ّ
اإليقاف التح ّفظي.
rقر اإليrقاف بrاملrحكمة االبrتدائrية
وتّ rم يrوم الخrميس  15جrوان  2017إبrقاء خrميس بrن بrريrك ملrدة  5سrاعrات فrي م ّ
بتونس قصد عرضه على وكيل الجمهورية الستعادة جواز سفره.

وقrال بrن بrريrك لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني" :تrم الrتعامrل مrعي
بrطريrقة ف ّ
rضة مrن قrبل أعrوان أمrن املrطار الrذيrن مrنعونrي مrن الrسفر رغrم صrدور حrكم بrعدم سrماع الrدعrوى فrي
 13أفrrريrrل  2017بrrعد االعrrتراض الrrذي تrrق ّدمrrنا بrrه عrrلى الrrحكم الrrغيابrrي ،وتّ rم افrrتكاك جrrواز سrrفري بrrإيrrعاز مrrن
وكيل الجمهورية قصد إيقافي وإحالتي على أنظاره وأمام إصراري تم إطالق سراحي".
rقر املrحكمة االبrتدائrية بrتونrس  1فrي حrالrة إيrقاف لrلنظر فrي املrلف واسrترجrاع جrواز سrفره
وتrن ّقل بrن بrريrك إلrى م ّ
وقrد تّ rم االحrتفاظ بrه فrي املrكان املrخصص لrلموقrوفrني مrدة  5سrاعrات بrانrتظار قrرار وكrيل الجrمهوريrة وتrم إثrرهrا
إطالق سراحه.
• الرأي القانوني :
rعرض الrrصحفي خrrميس بrrن بrrريrrك إلrrى إجrrراءات غrrير قrrانrrونrrية تrrتمثّل فrrي حجrrز جrrواز سrrفره ومrrنعه مrrن الrrسفر
تّ r
rنص الrفصل  24مrن الrدسrتور الrتونrسي أنّrه ل ّ
rكل مrواطrن الحrريrة و فrي
وتrقديrمه لrلنيابrة الrعمومrية بrحالrة تrقديrم .وي ّ
الrتنقل داخrل الrوطrن ولrه الrحقّ فrي مrغادرتrه .ويrمنع املrرسrوم  115املrساس مrن كrرامrة الrصحفي واالعrتداء عrلى
حرمته الجسدية أو املعنوية على خلفية رأي صدر عنه أو معلومة ينشرها.
تعسفيا ونفيهم.
كما يمنع اإلعالن العاملي لحقوق االنسان في بنده  9اعتقال األشخاص وإيقافهم ّ
• منع قناة الزيتونة من العمل
• املكان  :تونس
• التاريخ  22 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :طارق الطرابلسي وسلمان الشريف
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
rقر هrيئة الrحقيقة والrكرامrة مrن جrانrب
rعرض طrاقrم قrناة الrزيrتونrة لrلمنع مrن الrعمل يrوم  22جrوان  2017أمrام م ّ
ت ّ
أمrr rنيني مrr rك ّلفني بrr rالحrr rراسrr rة خrr rالل تrr rغطيتهم لrr rوقrr rفة احrr rتجاجrr rية  ،وقrr rد طrr rالrr rب األمrr rنيون الrr rصحفي بrr rترخrr rيص
بالتصوير.
وقrال طrارق الrطرابrلسي لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني" :خrالل
تrrغطيتي لrrوقrrفة احrrتجاجrrية لrrعدد مrrن املrrنتفعني بrrالrrعفو التشrrريrrعي الrrعام وفrrور مrrحاولrrة سrrلمان الشrrريrrف تrrصويrrر
rوجrه نrحوه مrسؤول أمrني وطrلب مrنه إيrقاف الrتصويrر ،وطrالrبنا بrرخrصة الrتصويrر
الrواجrهة األمrامrية ملrقر الrهيئة ت ّ r
تمسك بمنعنا من العمل".
فقمنا بمده ببطاقات صحفي محترف وانخراط النقابة لكنه ّ
rقر ال rrهيئة ل rrلحصول ع rrلى ت rrصري rrح م rrن أح rrد
م rrن ج rrان rrب آخ rrر وع rrندم rrا ح rrاول ال rrطاق rrم ال rrصحفي ال rrدخ rrول إل rrى م ّ r
rعمد نrrفس االعrrوان مrrنعهم مrrن الrrدخrrول وأعrrلموهrrم أ ّن ال أحrrد مrrن
املrrسؤولrrني بrrالrrهيئة حrrول الrrوقrrفة االحrrتجاجrrية ،تّ r

امل rrوظّrrفني يس rrتطيع اإلدالء ب rrتصري rrح ص rrحفي ،ك rrما ع rrمد أح rrده rrم ال rrى دف rrع ال rrطراب rrلسي إلب rrعاده م rrن أم rrام م rrقرّ
الهيئة.
• الرأي القانوني :
rقر هrrيئة عrrمومrrية إضrrافrrة الrrي املrrطالrrبة بrrترخrrيص لrrلعمل وهrrو مrrا يrrعتبر
ت ّ rم مrrنع الrrصحفيني مrrن الrrدخrrول إلrrى مّ r
ضrربrا ملrقتضيات الrفصل  31مrن الrدسrتور الrتونrسي الrضامrن لحrريrة الrرأي والrتعبير وتrشمل هrذه الحrريrة وفrق
الrفصل  2مrن املrرسrوم  115حrريrة تrداول ونشrر وتrل ّقي املrعلومrات و األخrبار مrهما كrان نrوعrها ويrمنع بrمقتضى
القانون فرض قيود عليها.

• منع  8صحفيني من العمل في سيدي بوزيد
• املكان :سيدي بوزيد
• التاريخ 25 :جوان 2017
• املعتدى عليهم  :ممثلي  8وسائل اعالم
• املعتدي :نشطاء
• الوقائع:
عrمد أحrد الrنقابrيني األمrنيني إلrى مrنع الrصحفيني فrي واليrة سrيدي
ب rrوزي rrد م rrن ال rrحصول ع rrلى ت rrصري rrح م rrن وزي rrر ال rrداخ rrلية ب rrعد ج rrنازة
املrالزم مجrدي حrجالوي الrذي تrوفrي مrتأ ّثrرا بحrروقrه بrعد حrادثrة حrرق سrيارة أمrن فrي أحrداث بrئر الrحفي عrلى
خلفية ما اعتبره النقابيون تقصير وسائل االعالم في تغطية األحداث.
وقrrال نrrوفrrل الحrrرشrrانrrي مrrراسrrل الrrقناة الrrوطrrنية لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة الrrهنية" :وقrrع مrrنعنا مrrن تrrصويrrر
الrجنازة وأخrذ تrصريrح مrن وزيrر الrداخrلية مrن قrبل الrنقابrة الrجهويrة لrقوات األمrن الrداخrلي كrما رفrع شrعار إعrالم
الrعار فrي وجrوهrنا وقrد طrالrبنا أحrد الrنقابrيني األمrنيني بrعدم الrتصويrر مrن خrالل االشrارة بrالrيد وهrي حrركrة قrمت
بتوثيقها".
وبrاتّrصالrنا بrالrنقابrي األمrني املrذكrور نrفى مrنعه لrلصحفيني وأ ّ rكrد اسrتياء الrنقابrة مrن عrدم تrغطية بrعض وسrائrل
االعالم لحادثة الحرق مؤ ّكدا أن بعض املواطنني قد يكونوا مسؤولني عن املوضوع.
تحصلت وحدة الرصد على صور تؤك ّد مسؤولية النقابيني األمنيني على املنع.
وقد
ّ
• الرأي القانوني :
rنص عrrلى أنrrه "يrrمنع فrrرض قrrيود تrrعوق حrrريrrة تrrداول
يrrخالrrف هrrذا الrrتدخrrل الrrفصل  9مrrن املrrرسrrوم  115الrrذي يّ r
املrعلومrات أو تrحول دون تrكافrؤ الrفرص بrني وسrائrل االعrالم" .كrما يrعتبر ضrربrا لrحقّ الrنفاذ إلrي املrعلومrة املrكفول
قانونا.

• منع صحفيني من العمل في جندوبة
• املكان :جندوبة
• التاريخ 28 :جوان 2017
• امل ee eعتدى ع ee eليهم  :ف ee eريق ع ee eمل ال ee eتلفزة ال ee eوط ee eنية و
مراسل شمس أف أم
• املعتدي :نشطاء
• الوقائع:
طrلب والrي جrندوبrة مrن الrصحفيني مrغادرة قrاعrة االجrتماع الrذي ضrمه بمجrموعrة مrن الrفالحrيني بrمقر الrواليrة وتrم
منع مصور التلفزة الوطنية من الدخول إلى القاعة.
وأفrاد رشrيد قrروي مrراسrل شrمس أف أم أنrه "خrالل تrواجrدنrا فrي قrاعrة الجrلسة الrتي نrظمتها الrواليrة مrع فrالحrي
املrنطقة حrول اسrتغالل املrياه بrاملrنطقة طrلب مrنا الrوالrي مrغادرة الrقاعrة رغrم أن الجrلسة ليسrت مrغلقة مrؤكrدا أنrه
يفضل عدم حضور اإلعالميني فإضطررنا إلى االنسحاب".
• الرأي القانوني :
حrاالت املrنع مrن الrعمل تrعتبر نrوع مrن فrرض قrيود تrعيق حrريrة تrداول املrعلومrات أو تrحول دون تrكافrؤ الrفرص بrني
وسائل االعالم .كما يعتبر ضربا لحقّ النفاذ إلي املعلومة املكفول قانونا.

• منع محمد كريت من العمل في صفاقس
• املكان  :صفاقس
• التاريخ  30 :جوان 2017
• املeعتدى عeليهم  :محeمد كeريeت الeصحفي وكeالeة أنeباء
أجنبية
• املعتدي :لجنة تنظيم
• الوقائع :
تrم مrنع محrمد كrريrت الrصحفي بrوكrالrة األنrباء األمrريrكية مrن دخrول
مrلعب صrفاقrس لrتغطية مrقابrلة أهrلي طrرابrلس مrع اتrحاد الrعاصrمة الجrزائrريrة .وت ّrمت مrضايrقة الrصحفيني مrن
قبل لجنة التنظيم.
وأفrاد كrريrت لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية أنrه " رفrض املrكلف بrاإلعrالم فrي الrفريrق الrليبي صrالح عrبدو
ل rrقائ rrي رغ rrم ال rrتنسيق املس rrبق م rrعه ،ك rrما رف rrض ال rrتون rrسي امل rrسؤول ع rrلى ال rrتنسيق ال rrقبول ب rrبطاق rrات اع rrتمادن rrا

rعرض rrت ل rrلمضاي rrقة م rrن ق rrبل
ك rrصحاف rrة أج rrنبية وت rrرك rrنا ن rrنتظر ألك rrثر م rrن ن rrصف س rrاع rrة" م rrضيفا " ف rrي األث rrناء ت ّ r
األمنيني ليت ّم أخيرا إخراجي من امللعب".
• الرأي القانوني :
مrrنع كrrريrrت مrrن الrrعمل يrrعتبر ضrrربrrا لrrح ّقه فrrي الrrحصول عrrلى املrrعومrrة وفrrي تrrكافrrؤ الrrفرص بrrني وسrrائrrل اإلعrrالم
حر وتعددي وش ّفاف طبقا ألحكام الفصل  9من املرسوم .115
وتعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

السالمة الجسدية للصحفيني :إطار تشريعي غير مفعل
أخrطر االعrتداءات الrتي تrطال بrصفة مrباشrرة الحrرمrة الجسrديrة لrلصحفي هrي االعrتداءات املrاديrة بrالrضرب أو
الrدفrع وغrيرهrا مrن أشrكال الrعنف الجسrدي ،يrضاف إلrيها مجrموعrة التهrديrدات واالعrتداءات الrلفظية الrتي تrمسّ
rنص عrليه الrفصل  14مrن املrرسrوم مrن عrقوبrات مrرتrبطة بrمن أهrان صrحفيا أو
مrن كrرامrة الrصحفي .ورغrم مrا ي ّ
اع rrتدى ع rrليه ب rrال rrقول أو اإلش rrارة أو ال rrفعل أو الته rrدي rrد ف rrإ ّن اإلف rrالت م rrن ال rrعقاب ي rrبقى م rrتواص rrال وي rrتم ت rrسوي rrة
االشكاليات املرتبطة باالعتداءات بصفة ودية.
وقrد سrعت وحrدة الrرصrد إلrي تrقديrم الrدعrم الrقانrونrي عrبر االسrتشارات الrقانrونrية أو بتحrريrر نrصوص شrكاوي
مrرتrبطة بهrذه االعrتداءات ملrا تسrتوجrبه مrن عrقوبrات ضّ rد املrعتديrن عrلى مrعنى الrفصل  125مrن املجrلة الجrزائrية
يقر عقوبات مالية وسالبة للحرية ّ
يتعمد املساس بالصحفي بصفته شبه موظف عمومي.
لكل من
ّ
الذي ّ
•

صاحب محل تجاري يعتدي على صحفي:

• املكان :تونس
• التاريخ 3 :جوان 2017
• امل ee eعتدى ع ee eليهم :ج ee eالل ال ee eفرج ee eان ee eي ال ee eصحفي بـ
"حقائق أون الين"
• املعتدي :مواطن
• الوقائع:
rعرض ج rrالل ال rrفرج rrان rrي امل rrصور ال rrصحفي مل rrوق rrع "ح rrقائ rrق أون
تّ r
الي rrن" ف rrي  3ج rrوان  2017إل rrى اع rrتداء جس rrدي م rrن ق rrبل م rrواط rrن
)ص rrاح rrب ك rrشك( ب rrعد أن ق rrام ب rrتصوي rrر ال rrجهة األم rrام rrية ل rrلكشك
تعرض لحجز كميات من البضائع من جانب فريق للشرطة البلدية.
الذي ّ
وقrrال جrrالل الrrفرجrrانrrي لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية بrrالrrنقابrrة الrrوطrrنية لrrلصحفيني الrrتونrrسيني" :خrrالل
م rrحاول rrتي ت rrغطية حج rrز ب rrضائ rrع ب rrأح rrد األك rrشاك امل rrخال rrفة ت rrف ّ
rوج rrه ن rrحوي م rrرف rrوق
طن ص rrاح rrب ال rrكشك ل rrي وت r ّ r
ب rrشخصني آخ rrري rrن ،وق rrام ب rrان rrتزاع ب rrطاق rrتي ال rrصحفية ال rrتي أح rrملها ف rrي رق rrبتي ب rrال rrق ّوة وح rrاول ت rrمزي rrقها ،ول rrم
أتم ّكن من استرجاعها إالّ بعد تد ّ
خل بعض املواطنني".
• الرأي القانوني :
rعرض املrص ّور الrصحفي جrالل الrفرجrانrي إلrى االعrتداء بrالrعنف الrبدنrي وانrتزاع بrطاقrته الrصحفية أثrناء أداء
ت ّ
عrمله وهrو مrا يrعتبر إهrانrة لrه وتrع ّدي عrليه بrالrقول واإلشrارة والrفعل حrال مrباشrرتrه لrعمله ويrقتضي الrفصل  14مrن
املrrرسrrوم  115الrrتتّبع الrrقانrrونrrي لrrلمعتدي بrrتهمة االعrrتداء عrrلى شrrبه مrrوظّrrف عrrمومrrي املrrقررة بrrالrrفصل  125مrrن
املجلة الجزائية.

• اعتداء على فريق عمل مجلة "قبل األولى":
• املكان :تونس
• التاريخ 8 :جوان 2017
• املعتدى عليهم  :خليل عكرمي وأحمد التليلي
• املعتدي :موظّف عمومي
• الوقائع:
عrمد مrراقrب بمحrطة الrحافrالت بrاب الrخضراء مrن واليrة تrونrس إلrى االعrتداء عrلى طrاقrم مجrلة "قrبل األولrى" خrالل
rعمد الrعون دفrع الrصحفي ومrحاولrة افrتكاك آلrة تrصويrر
عrملهم عrلى تrقريrر مrصور حrول الrنقل فrي تrونrس .وقrد ت ّ
املؤسسة االعالمية قبل االطالّع على التكليف بمهمة أو محاولة التنسيق معهم.
ّ
وقrال خrليل الrعكرمrي املrص ّور بrاملجّ rلة لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية" :قrمنا بrالrتصويrر خrارج محrطة بrاب
rوجrه نrحونrا أحrد املrراقrبني وبrادر بrدفrع
الrخضراء مrع املrواطrنني حrول واقrع الrنقل فrي تrونrس وفrور دخrولrنا املحrطّة ت ّ r
أحمد التليلي وحاول افتكاك الكاميرا مني وطالبنا بترخيص التصوير".
م rrن جه rrته ق rrال ال rrتليلي" :دخ rrلنا املح rrطة ف rrي م rrحاول rrة ل rrلتنسيق م rrع رئ rrيسها ل rrلتصوي rrر داخ rrلها ل rrكن م rrا راع rrنا إال
مrrواجهrrتنا بrrأسrrلوب عrrنيف مrrن قrrبل أحrrد املrrراقrrبني دون االسrrتفسار عrrن سrrبب وجrrودنrrا أو االطrالّع عrrلى الrrتكليف
خrذ أي
بrمهمة الrذي نحrمله ،وقrد قrام بrدفrعنا وحrاول افrتكاك مrع ّدات الrتصويrر ،وبrالrتجائrنا إلrى مrديrر املحrطة لrم يت ّr
موقف تجاه املراقب وطالبنا بترخيص التصوير".
وف rrي إط rrار م rrتاب rrعتها ل rrلحال rrة ق rrام rrت وح rrدة ال rrرص rrد بتح rrري rrر ش rrكوى ل rrفائ rrدة ف rrري rrق "ق rrبل األول rrى" ل rrرف rrعها ل rrوك rrيل
الجمهورية باملحكمة االبتدائية بتونس.
• الرأي القانوني:
ت ّ rم االع rrتداء ب rrدن rrيا وم rrحاول rrة اف rrتكاك م rrعدات ال rrتصوي rrر ف rrي إط rrار ف rrرض ق rrيود ت rrعوق ت rrداول امل rrعلوم rrات وه rrو م rrا
يrفترض عrقوبrات وفrق مrنطوق الrفصل  14مrن املrرسrوم الrذي يrعاقrب ك ّrل مrن أهrان صrحفيا أو تrع ّدى عrليه بrالrقول
أو اإلش rrارة أو ال rrفعل أو الته rrدي rrد ح rrال م rrباش rrرت rrه ل rrعمله ع rrلى م rrعنى ال rrفصل  125م rrن املج rrلة الج rrزائ rrية وال rrذي
يعاقب هذه الجريمة بالسجن وبخطية مالية.
• عناصر لجنة تنظيم يعتدون على صحفيني في القيروان:
• املكان :القيروان
• التاريخ  7 :جوان 2017
• املee eعتدى عee eليهم :حee eمزة الخee eلفاوي ورمee eزي الee eفارحee eي
الصحفيني بإذاعة "دريم أف أم"
• املعتدي :لجنة تنظيم

• الوقائع:
عrrمد أحrrد عrrناصrrر لrrجنة تrrنظيم مهrrرجrrان مسrrرح مrrديrrنة الrrقيروان إلrrى لrrكم حrrمزة الخrrلفاوي الrrصحفي بrrإذاعrrة
"دريrم أف أم" خrالل عrمله وقrيامrه بrتغطية عrرض مسrرحrية "فrاح السrر" وافrتكاك شrارة دخrول رمrزي الrفارحrي
الصحفي بنفس املؤسسة.
وقrrال حrrمزة الخrrلفاوي لrrوحrrدة الrrرصrrد بrrمركrrز السrrالمrrة املrrهنية بrrالrrنقابrrة الrrوطrrنية لrrلصحفيني الrrتونrrسيني " :قrrامrrت
rحصلنا عrrلى شrrارات الrrدخrrول
لrrجنة مهrrرجrrان مسrrرح املrrديrrنة بrrالrrقيروان بrrتوجrrيه الrrدعrrوة لrrتغطية املهrrرجrrان وقrrد تّ r
كrصحفيني .وفrي سهrرة يrوم  07جrوان  ،2017تrح ّولrت رفrقة زمrيلي بrراديrو "دريrم  " fmرمrزي الrفارحrي لrتغطية
ع rrرض مس rrرح rrية "ف rrاح الس rrر" ،وق rrد اع rrترض س rrبيلنا ع rrون ب rrلجنة ال rrتنظيم واس rrتفسر زم rrيلي ع rrن ال rrشارة ال rrتي
يحrملها ،فrأفrاده بrأنrه صrحفي وتسّ rلمها مrن لrجنة الrتنظيم ،فrطلب مrنه وبحّ rدة أن يrم ّكنه مrن الrشارة لrلتثبت مrنها
م rrع ال rrهيئة ،ف rrرف rrض ال rrزم rrيل ط rrلبه ،ف rrقام ب rrاف rrتكاك rrها م rrنه .وأم rrام ذل rrك الس rrلوك ال rrعنيف ،ع rrبرت ع rrن اح rrتجاج rrي
rتوجrrه نrrحوي بrrكالم بrrذيء وحrrاول االعrrتداء عrrليّ
ورفrrضي تrrلك املrrعامrrلة مrrع زمrrيلي ،فrrواجrrه الrrعون احrrتجاجrrي بrrالrّ r
بالعنف في مناسبة أولى ،ثم في مناسبة ثانية وأثناء قيامي بالنقل املباشر ،اعتدى علي بالعنف".
rنسق امله rrرج rrان وقّ r rدم امل rrعتدي اع rrتذاره م rrا دف rrع
وق rrد ت rrلقى الخ rrلفاوي اع rrتذارا رس rrميا م rrن م rrعتمد امل rrدي rrنة وم ّ r
الخلفاوي الى إلغاء إجراءات التتّبع القانوني ض ّده.
• الرأي القانوني :
rعرض لrها الrصحفيون فrي خrانrة إهrانrة صrحفي واالعrتداء عrليه بrالrقول أو اإلشrارة أو
تrدخrل االعrتداءات الrتي ت ّ
الفعل أو التهديد وتقتضي عقوبة بالسجن وبخطية مالية بتهمة االعتداء على شبه موظّف عمومي.
• اعتداء جسدي يطال صحفيني بالقيروان
• املكان  :القيروان
• التاريخ  11 :جوان 2017
• املee e e eعتدى عee e e eليهم  :خee e e eليفة الee e e eقاسee e e eمي الee e e eصحفي
"بeموزايeيك أف أم" وأيeمن محeرزي الeصحفي "بeراديeو
ماد".
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
مrنع أحrد الrعامrلني بrمركrز تجrميع الحrليب بrالrقيروان الrصحفيني مrن
تrغطية عrمل فrريrق حrفظ الrصحة الrتابrع لrإلدارة الrجهويrة لrلصحة بrالrقيروان وعrمد إلrى مrحاولrة تrهشيم آلrة تrصويrر
اضطرهم للمغادرة دون إنهاء عملهم.
الصحفيني مما
ّ

وقrال الrصحفي خrليفة الrقاسrمي لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنة بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني:
rوجrه نrحونrا ومrنعنا مrن الrعمل مهّ rددا بكسrر آلrة الrتصويrر وطrلب مrنا املrغادرة".
"فrور تrفطّن الrعون إلrى تrواجrدنrا ت ّ r
تحصلت وحدة الرصد على لقطات مصورة من االعتداء.
وقد
ّ
وقrد تrواصrل الrصحفيان مrع املrندوب الrجهوي لrلفالحrة ألخrذ اإلجrراءات الrالزمrة ضّ rد املrعتدي لrكن لrم يrتم أخrذ أي
اجrrراء إلrrى غrrايrrة نrrهايrrة شهrrر جrrوان .أمrrا صrrاحrrب املجrrمع فrrقد اسrrتنجد بrrعدة وسrrاطrrات مrrن أجrrل تrrقديrrم اعrrتذار
للصحفيني.
• الرأي القانوني :
تrrأتrrي االعrrتداءات الrrتي طrrالrrت الrrصحفيني فrrي خrrانrrة وضrrع قrrيود تrrعوق تrrداول املrrعلومrrات أو تrrحول دون تrrكافrrؤ
الفرص بني املؤسسات االعالمية وضربا لحقهم في النفاذ إلى املعلومة.
• اعتداء على ابراهيم السليمي في سيدي بوزيد:
• املكان  :سيدي بوزيد
• التاريخ  14 :جوان 2017
• امل eeعتدى ع eeليهم  :اب eeراه eeيم الس eeليمي ص eeحفي ب eeرادي eeو
"الكرامة"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
اعrتدى أحrد النشrطاء الrسياسrيني عrلى الrصحفي ابrراهrيم السrليمي
rتطرف واإلرهrr rاب أشrr rرف عrr rليه وزيrr rر
خrr rالل تrr rغطيته ملrr rنتدى حrr rول الّ r r
الشؤون الدينية أحمد عظوم في والية سيدي بوزيد.
ت وزي rrر
وق rrال الس rrليمي ل rrوح rrدة ال rrرص rrد ب rrمرك rrز الس rrالم rrة امل rrهنية" :ب rrعد ف rrتح ب rrاب ال rrنقاش إث rrر امل rrداخ rrالت ،ذَ َّكrْ rر ُ
الrrشؤون الrrديrrنية أحrrمد عrrظوم بrrالrrحوار الrrذي أجrrريrrته مrrعه فrrي راديrrو الrrكرامrrة وطrrرحrrي آنrrذاك قrrضية املrrساجrrد
السrتة الrخارجrة عrن سrيطرة الrوزارة بrالrجهة وضrرورة مrراقrبة الخrطاب الrديrني املrتطرف ،وكrيف أ ّن الrوضrع مrازال
تهج rrم ع rrليّ ن rrاع rrتا إي rrاي بـ"إع rrالم ال rrعار وأزالم ال rrنظام
ع rrلى ح rrال rrه .ل rrكن م rrا راع rrني إالّ أ ّن أح rrد ال rrحاض rrري rrن ّ r
السابق" .ويعرف املعتدي بانتمائه الي املكتب املحلي لحركة النهضة.
الرأي القانوني :
اعrrتداء لrrفظي طrrال الrrصحي خrrالل مrrؤتrrمر صrrحفي يسrrتوجrrب تrrتبّعا قrrانrrونrrيا لrrلمعتدي ويrrخضع ألحrrكام الrrفصل
 12م rrن امل rrرس rrوم  115ال rrذي ال ي rrجيز م rrحاس rrبة ال rrصحفي ع rrن رأي ي rrصدر ع rrنه وال ي rrجب أن ي rrكون ال rrرأي س rrببا
للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته املعنوية.
• تهديد سفيان بن فرحات:

• املكان  :تونس
• التاريخ  20 :جوان 2017
• املعتدى عليهم  :سفيان بن فرحات الصحفي بجريدة "البراس"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
تrلقىّ سrفيان بrن فrرحrات الrصحفي بجrريrدة "البrراس" تهrديrدا بrالrقتل
مrr rن قrr rبل أحrr rد املrr rواطrr rنني مrr rن خrr rالل شrr rبكة الrr rتواصrr rل االجrr rتماعrr rي
"فيسبوك" برسالة على الخاص.
وق rrال ب rrن ف rrرح rrات ل rrوح rrدة ال rrرص rrد ب rrمرك rrز الس rrالم rrة امل rrهنية ب rrال rrنقاب rrة
الrr rوطrr rنية لrr rلصحفيني الrr rتونrr rسيني" :وصrr rلتني رسrr rالrr rة خrr rاصrr rة عrr rلى
ص rr rفحتي بش rr rبكة ال rr rتواص rr rل االج rr rتماع rr rي "الفيس rr rبوك" م rr rن ق rr rبل
ش rrخص ي rrدع rrى أح rrمد ورغ rrمي م rrقيم ب rrباري rrس ت rrضمنّت ته rrدي rrدا ل rrي
بrالrقتل ،حrيث جrاء فrيها" :كrم أتrمنى لrك الشrر أو الrقتل أنrت وبrعض
أنrجاس االعrالم الrفاجrر يrا فrجار" .وملrا نشrرت مrحتوى هrذه الrرسrالrة
ال rrخاص rrة ع rrلى ص rrفحتي ،ات rrصل ب rrي ب rrعض األص rrدق rrاء امل rrقيمني
بrrفرنrrسا وأفrrادونrrي أن املrrعني بrrاألمrrر مrrن املrrنتمني لحrrركrrة الrrنهضة الrrذيrrن هrrاجrrروا إلrrى الrrخارج ،وأنrrه مrrراقrrب مrrن
قبل الشرطة الفرنسية .لقد وث ّقت الرسالة وسأقوم بمعاينتها قانونيا ،وسأقاضي هذا الشخص".
وقد انطلق سفيان بن فرحات في إجراءات التتّبع للمعتدي.
• الرأي القانوني :
تrrل ّقى سrrفيان بrrن فrrرحrrات تهrrديrrدا بrrالrrقتل مrrن شrrخص وذلrrك عrrلى خrrلفية آرائrrه ومrrواقrrفه مrrما يسrrتوجrrب عrrقوبrrات
ب rrال rrسجن والخ rrطية امل rrال rrية ع rrلى م rrعنى ال rrفصل  222م rrن املج rrلة الج rrزائ rrية م rrهما ك rrان rrت أداة الته rrدي rrد ،وي rrعاق rrب
الrrفصل  14مrrن املrrرسrrوم  115عrrلى جrrريrrمة تهrrديrrد الrrصحفي أثrrناء أداء عrrمله بrrقوبrrة االعrrتداء عrrلى شrrبه مrrوظّrف
عمومي.
• تهديد سناء املاجري
• املكان  :تونس
• التاريخ  22 :جوان 2017
• املee eعتدى عee eليهم  :سee eناء املee eاجee eري الee eصحفية بee eأخee eبار
الجمهورية
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع :

تrل ّقت سrناء املrاجrري الrصحفية بrموقrع أخrبار الجrمهوريrة تهrديrدا بrالrقتل عrلى شrبكات الrتواصrل االجrتماعrي مrن
قبل أحد املواطنني.
وأفrادت املrاجrري لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني أنrه " :وصrلني
فrيديrو مrن قrبل أحrد الrذي يrطلق عrلى نrفسه اسrم "محrمد" هّ rددنrي فrيها بrالrقتل رافrعا سrكينا فrي وجrهي ومrؤ ّ rكrدا
rقر اقrrامrrتي وأنrrه سrrيقتلني" ،مrrضيفة "دأب هrrذا الrrشخص عrrلى الrrتواصrrل مrrع زمrrالئrrي لrrتأكrrيد أنrrه
أنrrه يrrعرف مّ r
يخ ّ
طط لقتلي" .وتسعى املاجري إلى متابعة املعتدي قانونيا.
• الرأي القانوني :
تrrل ّقت سrrناء املrrاجrrري تهrrديrrدات صrrريrrحة بrrالrrقتل مrrن قrrبل شrrخص يrrعتبر مrrا صrrدر مrrنه تهrrديrrدا بrrما يrrوجrrب عrrقابrrا
جنائيا طبقا ألحكام الفصل  222من املجلة الجزائية وعلى معنى الفصل  14من املجلة الجزائية.

فرض قيود على التدفق الحر للمعلومات
خrل فrيها وتrوجrيهها تrعتبر مrن أخrطر املrمارسrات الrتي يrمكن
إ ّن الrرقrابrة عrلى املrحتويrات اإلعrالمrية ومrحاولrة الrتد ّr
أن تخrلق نrوعrا مrن "الrرقrابrة الrذاتrية" ،مrما يحّ rد مrن اجrتهاد الrصحفيني ويخrلق حrاجrز بrني املrواطrن واملrعلومrة .وقrد
سجrrلت وحrrدة الrrرصrrد خrrالل شهrrر جrrوان مrrن الrrعام  2017حrrالrrتني فrrي هrrذا املrrجال حrrول الrrرقrrابrrة املسrrبقة عrrلى
ّr
املحتوى اإلعالمي وتد ّ
خل االدارة في التحرير.
•

رقابة على الصحفيني في املهدية:

• املكان :املهدية
• التاريخ 2 :جوان 2017
• املعتدى عليهم 4 :صحفيني من وسائل إعالم مختلفة
• املعتدي :أعوان األمن
• الوقائع:
ط rrال rrبت ب rrعض ع rrناص rrر ف rrرق rrة األم rrن ال rrوط rrني ال rrطواق rrم اإلع rrالم rrية
امل rrراف rrقة ل rrها ب rrإطr rالّع rrها ع rrلى م rrحتوى ت rrغطيتهم ال rrصحفية ل rrعملية
حجز كمية كبيرة من السجائر في الجهة.
وقrال نrزار بrن حrسن مrراسrل قrناة "نrسمة" بrواليrة املهrديrة وحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية
لrلصحفيني الrتونrسيني" :تrل ّقينا دعrوة مrن دائrرة اإلعrالم بrمنطقة الحrرس الrوطrني بrاملهrديrة لrتغطية الrعملية .وفrور
انrهائrنا لrعملنا فrوجrئنا بrطلب رئrيس املrنطقة الrجهويrة للحrرس الrوطrني بrاالط ّrالع عrلى املrادة الrصحفية والrصور
وقrrد رفrrض أغrrلب الrrصحفيني االسrrتجابrrة لrrلطلب .واتّrrصل املrrكلف بrrاإلعrrالم بrrاملrrنطقة بrrالrrصحفي سrrامrrي الrrهانrrي
هاتفيا ليطلب منه عدم نشر تغطيته إال بعد انتهاء التثبت من املحجوز وإحصائه".
مrن جهrته قrال سrامrي الrهانrي" :تrلق ّيت اتّrصاال هrاتrفيا طrلب مrني فrيه عrدم نشrر املrادة اإلعrالمrية لrعملية الحجrز
إالّ بعد إنهاء إحصاء املحجوز وقد أعلمت املك ّلف باإلعالم أ ّن املادة نشرت فعال".
rأجrrل ل rrتعقيدات
وك rrان م rrن امل rrفترض أن ي rrعقد االج rrتماع ال rrدوري ل rrلصحفيني م rrع ال rrوال rrي ل rrطرح اإلش rrكال ول rrكن ت rّ r
إدارية .وتواصل وحدة الرصد بمركز السالمة املهنية تتبع املوضوع مع مراسلي الجهة.
• الرأي القانوني :
rعرض الrفريrق االعrالمrي إلrى مrحاولrة مrراقrبة املrحتوى االعrالمrي قrبل نشrره وطُrلب الrتثبت مrنه وهrو مrا يrتناقrض
ت ّ
أي قrr rيود تrr rعوق حrr rريrr rة تrr rداول
مrr rع مrr rنطوق الrr rفصل  9مrr rن املrr rرسrr rوم  115الrr rذي يّ r r
rنص عrr rلى أنrr rه "يrr rمنع فrr rرض ّ
املrrعلومrrات أو تrrحول دون تrrكافrrؤ الrrفرص بrrني مrrختلف مrrؤسrrسات اإلعrrالم فrrي الrrحصول عrrلى املrrعلومrrات أو يrrكون
مrrن شrrأنrrها تrrعطيل حrrقّ املrrواطrrن فrrي إعrrالم حrّ rر وتrrعد ّدي وشّ rفاف" .كrrما يrrضرب حrrقّ الrrصحفي فrrي الrrنفاذ إلrrى

rصرف املrكلف بrاإلعrالم فrيه نrوع مrن فrرض الrقيود واملrساءلrة بrما يrتناقrض مrع الrفصل  13مrن
املrعلومrة .كrما أن ت ّ
املرسوم نفسه والذي ال يجيز مساءلة الصحفي عن رأيه أو أفكاره أو معلومات ينشرها.
• رقابة في اذاعة الزيتونة
• املكان :تونس
• التاريخ 3 :جوان 2017
• املعتدى عليهم :أسماء شقرون
• املعتدي :إدارة مؤسسة اعالمية
• الوقائع:
تrrلقت أسrrماء شrrقرون الrrصحفية بrrإذاعrrة الrrزيrrتونrrة مrrكاملrrة هrrاتrrفية مrrن كrrمال بrrن يrrونrrس املrrديrrر الrrعام لrrإلذاعrrة طrrلب
rلف الrrشهيد خrrليفة السrrلطانrrي فrrي حrrصة يrrوم األحrrد مrrن بrrرنrrامrrجها وإدراجrrه ضrrمن خrrانrrة قrrتل
فrrيها بrrإدراج مّ r
النفس بغير حق.
وقrالrت شrقرون لrوحrدة الrرصrد بrمركrز السrالمrة املrهنية بrالrنقابrة الrوطrنية لrلصحفيني الrتونrسيني" :تrواصrل مrعي بrن
يrrونrrس قrrبل أذان املrrغرب بrrدقrrائrrق وطrrلب مrrني إدراج مrrوضrrوع قrrتل خrrليفة السrrلطانrrي صrrبيحة األحrrد والحrrديrrث
لخrمس دقrائrق حrول املrوضrوع مrع دعrوة أسrاتrذة مrن عrلم االجrتماع والrنفس والrفقه للحrديrث عrن املrوضrوع .ونrظرا
لrلطابrع الrسياسrي لrلموضrوع وعrدم تrوافrقه مrع طrبيعة بrرنrامrجي األسrبوعrي فrقد رفrضت الrطلب وتrدخrل اإلدارة
في التحرير".
• الرأي القانوني :
ث أحrد بrرامrجها وهrو مrحتوى ال يrتواقrف
حrاول مrديrر اذاعrة الrزيrتونrة فrرض مrحتوى إعrالمrي عrلى صrحفية أثrناء بّ r
rنص الrفصل  17مrن املrرسrوم  115ولrو أنّrه يrتع ّلق بrالrصحافrة املrكتوبrة .أنّrه يrجب أن يrتمّ
مrع طrبيعة بrرامrجها .وي ّ
rؤسrrسة ت rrصدر دوري rrة ب rrني وظ rrيفتي اإلدارة والتح rrري rrر ك rrما ي rrجب أن ي rrكون ل ّ r
rكل دوري rrة م rrدي rrر
ال rrفصل ف rrي ك rّ rل م r ّ r
للتحرير ويمارس مهامه اعتمادا على هيئة التحرير.

حــــــــــــــــرب األنتـــــــرنــــــــــات
تهديدات وحمالت منظّمة تستهدف الصحفيني
ت rrعتبر م rrواق rrع ال rrتواص rrل االج rrتماع rrي ف rrضاء م rrفتوح rrا إلب rrداء ال rrرأي وت rrقصي األخ rrبار ال rrقاب rrلة ل rrلبحث وال rrتدق rrيق
ويrrعتمدهrrا الrrصحفيون فrrي كrrافrrة أنrrحاء الrrعالrrم لrrلتواصrrل مrrع قrّ rرائrrهم ومrrتابrrعيهم .وقrrد كrrان هrrذا الrrفضاء خrrالل
شهrrر جrrوان مrrجاال السrrتهداف الrrصحفيني فrrي  5مrrناسrrبات .وتrrع ّددت هrrذه الrrعمليات وتجسrrدت فrrي اسrrتهداف
الس rrالم rrة الجس rrدي rrة وته rrدي rrدات ب rrال rrقتل ع rrلى خ rrلفية م rrحتوى إع rrالم rrي أو ح rrمالت م rrن ّ
ظمة تس rrتهدف ال rrصفحات
rؤسrrسات اإلع rrالم rrية ع rrلى خ rrلفية أخ rrبار ت rrتع ّلق ب rrطرف س rrياس rrي "ح rrرك rrة ال rrنهضة" م rrن ق rrبل
ال rrرس rrمية ل rrبعض امل r ّ r
مستعملي األنترنات.

 .1حمالت منظّمة:
اسrrتهدفrrت حrrملتني صrrفحتي "آخrrر خrrبر أون اليrrن" و"أنrrباء تrrونrrس كrrابrrيتالrrيس" وذلrrك عrrبر تrrجنيد مجrrموعrrة مrrن
مسrتعملي األنrترانrت لrلتبليغ عrلى مrحتويrات إعrالمrية .وقrد اسrتهدفrت هrذه الrعمليات فrي كrل م ّrرة مrواضrيع تrتع ّلق
أسrrاسrrا بrrملفّات مrrرتrrبطة بrrالrrفساد املrrالrrي أو بحrrركrrة الrrنهضة ،مrrما مrrن شrrأنrrه أن يrrعزّز املrrخاوف مrrن إحrrتماالت

املقربني منها.
تصفية حسابات ضيّقة من قبل بعض النشطاء املوالني لها أو
ّ
وقrد اسrتهدفrت الحrملة صrفحة مrوقrع "أنrباء تrونrس كrابrيتالrيس" فrي مrناسrبتني األولrى فrي  12جrوان  2017بrعد
rتورط فrي اغrتيال بrلعيد ح ّrر طrليق" .وفrي مrناسrبة ثrانrية إثrر نشrر املrوقrع
نشrر مrقال عrنوانrه "ابrن عrضو بrالrنهضة م ّ
مل rrقال ب rrعنوان "م rrا س rّ rر غ rrياب ح rrرك rrة ال rrنهضة ع rrن ص rrالة ال rrعيد؟" وف rrي ك rّ rل م rّ rرة أدت ح rrملة ال rrتبليغ إل rrى إي rrقاف
املشاركة على صفحة املؤسسة اإلعالمية على "الفيسبوك" مل ّدة أسبوع كامل.
ك rrما اس rrتهدف rrت الح rrملة ف rrي  27ج rrوان ال rrصحفة ال rrرس rrمية مل rrوق rrع "آخ rrر خ rrبر أون الي rrن" إث rrر نش rrر م rrقال ب rrعنوان
"الخّ r
طة الrكامrلة لحrركrة الrنهضة إلنrقاذ شrفيق جrرايrة" ،وقrد تّ rم إخrفاء الrخبر بrعد نrصف سrاعrة إثrر حrملة الrتبليغ
من قبل مستعملي األنترانت .وأبلغت إدارة "الفيسبوك" أ ّن الصفحة ممنوعة من النشر مل ّدة أسبوع.
وي rrؤ ّrك rrد مح rrمد امل rrسقطي أح rrد خ rrبراء م rrنظّمة "ف rrرن rrت الي rrن دي rrفندر" ال rrتي ت rrعمل ع rrلى ت rrأم rrني الح rrماي rrة ال rrرق rrمية
لrrلمدافrrعني عrrن حrrقوق االنrrسان" :اإلجrrراء الrrذي اتّخrrذتrrه إدارة "فيسrrبوك" هrrو إجrrراء عrrادي نrrتيجة حrrمالت تrrبليغ
rؤسrrسات اإلع rrالم rrية ع rrلى نش rrره rrا ع rrلى ص rrفحات rrها ال rrرس rrمية".
واس rrعة ط rrال rrت ب rrعض امل rrحتوي rrات ال rrتي ع rrملت امل r ّ r
وبrذلrك تظهrر عrلى شrاشrة املrوقrع فrي ك ّrل مrحاولrة لrلمشاركrة عrلى "فيسrبوك" رسrالrة تrعلم املrسؤول عrلى املrوقrع بrأنّrه
ممنوع من النشر مل ّدة معيّنة.

 .2تهديدات عبر التواصل االجتماعي:
ت rrقاس ج rrديّ rrة الته rrدي rrدات ال rrتي ت rrطال ال rrصحفيني ع rrبر م rrوق rrع ال rrتواص rrل االج rrتماع rrي ب rrتوات rrره rrا وم rrدى إص rrرار
rقر ب rrنية اس rrتهداف ح rrياة ال rrصحفي أو س rrالم rrته
ال rrقائ rrمني ب rrها ع rrلى ال rrتنفيذ ،ي rrضاف إل rrيها امل rrحتوى ال rrذي ي ّ r
الجسrديrة .وقrد تrل ّقت الrصحفية سrناء املrاجrري فrيديrو اسrتعمل فrيه املهّ rدد مrصطلحات كـ "الrقتل مrن الrوريrد الrي

ال rrوري rrد" وغ rrيره rrا م rrن امل rrصطلحات املخ ّ rلة ب rrاألخ rrالق واآلداب ال rrعام rrة ك rrما رف rrع امله ّ rدد س rrالح أب rrيض ف rrي وج rrه
الصحفية خالل الفيديو املذكور .بدوره تلقى سفيان بن فرحات رسالة ته ّدده بالقتل معتبرة أنه "فاجر".
ويrمكن تrتّبع املrعتديrن عrلى الrصحفيني فrي هrذا الrجانrب عrلى مrعنى الrفصل  14مrن املrرسrوم  115الrذي يrعاقrب
ك rّ rل م rrن أه rrان ص rrحفي أو ت rrع ّدى ع rrليه ب rrال rrقول أو اإلش rrارة أو ال rrفعل أو الته rrدي rrد وي rrحيل ع rrلى ال rrفصل  125م rrن
يقر عقوبات سجنية ومالية على املعتدي.
املج ّلة الجزائية الذي ّ
ك rrما أ ّن ال rrتتّبع ي rrحصل ع rrلى م rrعنى ال rrفصل  222م rrن املج rrلة الج rrزائ rrية ال rrذي يج rّ rرم ك rّ rل م rrن يه ّ rدد غ rrيره ب rrاع rrتداء
يُrعاقrب عrليه جrزائrيا مrهما كrان أسrلوب التهrديrد .ويrكون الrعقاب مrضاعrفا إذا كrانrت التهrديrدات مrصحوبrة بrأمrر
أو متو ّقفة على تح ّقق شرط ولو كانت تلك التهديدات لفظية.

وتتكون جريمة التهديد من ركنني اثنني:
 ركrrن مrrادي :ويrrتمثّل فrrي تrrو ّعrrد الrrضحية بrrاالعrrتداء عrrليه بrrفعل يجrّ rرمrrه الrrقانrrون الجrrزائrrي ،كrrالrrعنف الrrبدنrrي أوتعمد الفاعل توجيه تلك التهديدات للضحية عن قصد.
القتل أو الحرق أو الركن املعنوي ،ويتمثّل في ّ
ث الrرعrب فrي نrفوسrهم حrتىّ يrتوقrفّوا
وعrادة يrكون الrباعrث عrلى جrريrمة التهrديrد ضّ rد الrصحفيني هrو تrخويrفهم وبّ r
توجهات مصدر التهديد.
عن التعبير عن آراءهم ومواقفهم أو إلجبارهم على تبنّي ّ
ويrrعاقrrب الrrقانrrون كrّ rل أنrrواع التهrrديrrد لrrفظية كrrانrrت أو مrrكتوبrrة ومrrهما كrrانrrت الrrوسrrيلة املسrrتعملة مrrرئrrية كrrانrrت أو
سمعية أو الكترونية.
ول rrلتتّبع ال rrقان rrون rrي له rrذه ال rrحاالت ه rrي إج rrراء م rrعاي rrنات ع rrبر ع rrدول إش rrهاد ي rrمكن ب rrعده rrا ت rrقدي rrم ش rrكوى ل rrلنياب rrة
العمومية بتهمة "التهديد بما يوجب عقاب جنائي".

التوصيات
إ ّن ال rrنقاب rrة ال rrوط rrنية ل rrلصحفيني ال rrتون rrسيني وأم rrام ارت rrفاع ن rrسق االع rrتداءات امل rrرت rrبطة ب rrحاالت امل rrنع م rrن ال rrعمل
واملrضايrقة والتهrديrد ،وفrي ظ ّrل تrواصrل االعrتداء عrلى الrصحافrة املحrلية والrجهويrة وعrدم تrفعيل اإلطrار الrقانrونrي
الحر للمعلومات والنفاذ إليها توصي بـ:
توجه نحو التضييق على التداول
املنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس ّ
ّ
★ رئrاسrة الrحكومrة إلrى الrتفعيل الrفوري لrوعrودهrا بrإيrقاف الrعمل بrاملrنشور عrدد  4املrعيق ملrبدأ الrحصول عrلى
rنص الrترتrيبي الrخاص بrإيrقاف الrعمل بrه ،والتسrريrع بrتنقيح األمrر عrدد  4030لrسنة
املrعلومrة عrبر إصrدار ال ّ
 2014املrrؤرخ فrrي  03أكrrتوبrrر  2014واملrrتعلق بrrاملrrصادقrrة عrrلى مrrدونrrة سrrلوك وأخrrالقrrيات الrrعون الrrعمومrrي
خ rrاص rrة وأن ال rrنقاب rrة ق rrد أرس rrلت م rrنذ شه rrر م rrارس  2017إل rrى م rrصال rrح رئ rrاس rrة ال rrحكوم rrة ورق rrة ت rrفصيلية
تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.
★ ال rrنياب rrة ال rrعموم rrية إل rrى تس rrري rrع ت rتّبع امل rrعتدي rrن ع rrلى ال rrصحفيني ف rrي امل rrلفات ال rrتي س rrتحال ع rrلى أن rrظاره rrا
قريبا ومرتبطة أساسا بعمليات االعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل.
★ مج rrلس ن ّ rواب ال rrشعب إل rrى ت rrرك rrيز ه rrيئة ال rrنفاذ إل rrى امل rrعلوم rrة ال rrتي ل rrم ي rrقع ال rrبتّ ف rrي ش rrأن rrها وال rrتي ت rrأ ّ
خrrر
ان rrطالق ع rrملها للشه rrر ال rrراب rrع ع rrلى ال rrتوال rrي ،وإل rrى م rrراق rrبة ت rrق ّيد اإلدارة ال rrعموم rrية ب rrمقتضيات ال rrقان rrون
األساسي املتع ّلق بالنفاذ إلى املعلومة.
rؤسrr rسات اإلعrr rالمrr rية )عrr rلى غrr rرار الrr rنوادي الrr rريrr rاضrr rية واملهrr rرجrr rانrr rات (..بrr rاحrr rترام اسrr rتقاللrr rية
★ -شrr rركrr rاء املr ّ r r
خل في املحتويات اإلعالمية والتعامل على قدم املساواة مع ّ
املؤسسات وعدم التد ّ
كل الصحفيني.
ّ
★ الrrصحفيني إلrrى تrrفعيل الrrتضامrrن الrrفعلي بrrني الrrزمrrالء فrrي حrrاالت االعrrتداء عrrليهم خrrالل تrrأديrrتهم لrrعملهم
والتبليغ الفوري عنها ملركز السالمة املهنية بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
املفوضية السامية لحقوق االنسان
اليونسكو

