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املرسوم  115 املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر : 
الفصل 13:

 ال تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها 
طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة كما ال تجوز مساءلته بسبب عمله إال 

إذا ثبت إخالله باألحكام الواردة بهذا املرسوم.
 

املرسوم 115 الخاصة بالصحافة والطباعة والنشر:
الفصل 9:

يمنع فرض أي قيود تعوق حّرية تداول املعلومات أو تحول دون تكافؤ 
الفرص بني مختلف مؤّسسات اإلعالم في الحصول على املعلومات 

أو يكون من شأنها تعطيل حق املواطن في إعالم حّر وتعّددي 
وشفاف.



مقّدمة عامة

يــعد	احــترام	الــسياســيني	لحــريــة	الــصحافــة	ولــعمل	الــصحفيني	مــقياس	ملــدى	وعــي	الــنخبة	بــالــدور	الــفعال	الــذي	
يـلعبه	االعـالم	فـي	بـناء	الـنسيج	الـديـمقراطـي	فـي	مـجتمع	مـتحول	ومـا	انخـراط	الـسياسـيني	فـي	مـمارسـة	الـتضييق	
والـرقـابـة	عـلى	املـحتويـات	االعـالمـية	اال	مـؤشـر	خـطير	عـن	مـدى	تـبني	الـنخبة	لـلضمانـات	الـضروريـة	لهـذا	الـقطاع	
املـــؤثـــر.	ويـــضاف	الـــي	هـــذا	تـــدخـــل	االدارة	فـــي	التحـــريـــر	لخـــدمـــة	املـــصالـــح	الـــضيقة	لـــلمؤســـسة	عـــلى	حـــساب	حـــق	
املـواطـن	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـة.	وان	كـانـت	هـذه	الـحاالت	نـادرة	اال	انـه	مـن	الـضروري	الـتعمق	فـي	تحـليلها	

لتفادي	تكرارها.		

مـا	وقـع	رصـده	وتـوثـيقه	خـالل	شهـر	جـويـلية	2017	أّن	احـترام	بـعض	الـسياسـيني	لحـريـة	الـصحافـة	مـازال	محـدود	
فــي	مــمارســات	تــعود	بــنا	الــي	الخــلف	لعهــد	تــكميم	األفــواه	وتــجفيف	املــنابــع.	ومــا	حــاالت	الــرقــابــة	وتحــديــد	مــجال	
عــمل	الــصحفيني	اال	مــؤشــر	خــطير	عــن	عــودة	الــرقــابــة	الــذاتــية	ومــحاولــة	تــوجــيه	االعــالم	لــيصبح	أحــادي	الــجانــب	

ويفقد	نفسه	النقدي	البناء.		

ويـصدر	هـذا	الـتقريـر	فـي	وقـت	يـتم	فـيه	تـركـيز	هـيئة	مسـتقّلة	تسهـر	عـلى	الـنفاذ	الـى	املـعلومـة	فـي	خـطوة	ايـجابـية	
لـتفعيل	مـبدأ	الـنفاذ	الـى	املـعلومـة	فـي	الـوقـت	الـذي	تـتواصـل	فـيه	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	واملـضايـقة	مـا	يـضرب	هـذا	

الحق	في	مقتل.	

كـما	ارتـفعت	حـاالت	الـرقـابـة	عـلى	املـحتوى	االعـالمـي	خـالل	شهـر	جـويـلية	مـن	ذلـك	حـالـة	لـلرقـابـة	األمـنية	وحـاالت	
الـــرقـــابـــة	االداريـــة	عـــلى	املـــحتويـــات	االعـــالمـــية		.	يـــضاف	الـــيها	حـــاالت	االعـــتداء	الـــلفظي	عـــلى	الـــصحفيني	خـــالل	

تأدية	عملهم.		

كـــل	هـــذه	املـــظاهـــر	الخـــطيرة	جـــعلت	الـــعمل	الـــصحفي	غـــير	آمـــن	يـــعمقها	مشـــروع	قـــانـــون	زجـــر	االعـــتداءات	عـــلى	
األمــنيني	الــذي	يــكرس	عــودة	الــي	الخــلف	فــي	مــجال	الحــريــات	الــصحفية	ويــضع	قــيود	عــلى	عــمل	الــصحفيني	فــي	

ما	يتعلق	باملعلومة		األمنية.		

وتحــــرص	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	الــــتونــــسيني	عــــبر	وحــــدة	الــــرصــــد	بــــمركــــز	الســــالمــــة	املــــهنية	لــــتقديــــم	الــــدعــــم	
املســـتوجـــب	فـــي	اتّـــجاه	مـــناهـــضة	ظـــاهـــرة	اإلفـــالت	مـــن	الـــعقاب	فـــي	هـــذه	املـــرحـــلة	االنـــتقالـــية	مـــن	حـــياة	الـــصحافـــة	
التونسية،	كما	تسعى	للتصدي	لكل	الظواهر	التي	تمثل	خطوات	الي	الخلف	في	مجال	الحريات	الصحفية.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني



اعتداءات شهر جويلية 2017

مقدمة:
تــراجــعت	وتــيرة	اإلعــتداءات	عــلى	الحــريــات	الــصحفية	خــالل	شهــر	جــويــلية	بــصفة	مــلحوظــة،	ووثّــقت	وحــدة	رصــد	
االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	9	اعــتداءات	ضــد	
15	صـــحفيا	و	مـــؤســـسة	إعـــالمـــيّة،	مـــن	بـــينهم	7	صـــحفيات	و	8	صـــحفيني	يـــعملون	فـــي	3	مـــواقـــع	الـــكترونـــية	و	3	

إذاعات	و	2	جرائد	و	2	قنوات	تلفزية.	
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وكــــانــــت	وحــــدة	الــــرصــــد	قــــد	سجــــلت	خــــالل	شهــــر	جــــوان	قــــد	وثــــقت	24	اعــــتداء	ضــــّد	33	صــــحفيا	و3	مــــؤسّـــــــــسات	
إعـالمـية	.	وكـان	شهـر	مـاي	2017	قـد	شهـد	17	اعـتداء	عـلى	17	صـحفيا	ومـؤسّـــــسة	إعـالمـية	،	فـي	حـني	وثّـقنا	فـي	
شهــــر	أفــــريــــل	2017،	22	اعــــتداء	عــــلى	41	صــــحفيا	ومــــؤسّــــــــسة	إعــــالمــــية	ووثّــــقنا	فــــي	شهــــر	مــــارس	2017	،	20	

اعتداء	على	41	صحفيا	ومؤّسسة	إعالميّة.	

ووثّـقت	الـوحـدة	ارتـفاعـا	مـلحوظـا	فـي	دور	الـسياسـيني	وادارات	املـؤسـسات	اإلعـالمـية		النشـطاء	الـسياسـيني		فـي	
الـتضييق	عـلى	عـمل	الـصحفيني	لـيكونـوا	مـسؤولـني	إلـى	اعـتدائـني	لـكل	مـنهما	بـعد	أن	كـانـوا	مـسؤولـني	عـلى	اعـتداء	

وحيد	خالل	شهر	جوان	2017.		

وحـافـظت	اعـتداءات	األمـنيني	عـلى	الـصحفيني	عـلى	نـسقها	الـذي	سجـلته	خـالل	شهـر	جـوان	2017	حـيث	بـلغت	3	
اعتداءات	خالل	شهر	جويلية	2017	من	حاالت	منع	من	العمل	أو	مضايقة.		

كما	كان	األعوان	العموميون	ووكيل	الجمهوررية	مسؤولني	على	اعتداء	وحيد	لكل	منهما.	

	تـــراجـــع	االعـــتداءات	كـــان	مـــلحوظ	خـــالل	شهـــر	جـــويـــلية	2017،	فـــبعد	أن	تـــواتـــرت	حـــاالت	املـــنع	مـــن	الـــعمل	إلـــى	9	
حاالت	خالل	شهر	جوان	2017	تراجعت	إلى	حالتي	منع	من	العمل.	

كــما	تــراجــعت	حــاالت	املــضايــقة	الــتي	تــبلغت	خــالل	شهــر	جــوان	2017	،	7	حــاالت	وسجــلنا	خــالل	هــذا	الشهــر	3	
حــــاالت		وتــــراجــــعت	حــــاالت	االعــــتداءات	املــــباشــــرة	عــــلى	الــــصحفيني	والــــتي	كــــانــــت	خــــالل	شهــــر	جــــوان	2017،	4	
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اعــتداءات	لــتصل	خــالل	شهــر	جــويــلية	2017	اعــتداء	وحــيد.	وارتــفع	عــدد		حــاالت	الــرقــابــة	عــلى	لــتصبح	3	حــاالت	
رقابة	مارسها	األمنيون	و	ادارة	مؤسسات	اعالمية	في	الوقت	الذي	بلغت	فيه	خالل	شهر	جوان	2017	حالتني.	

	وقـــد	كـــانـــت	النســـبة	األكـــبر	مـــن	االعـــتداءات	عـــلى	الـــصحفيني	فـــي	تـــونـــس	الـــعاصـــمة	الـــتي	شهـــدت	3	اعـــتداءات	،	
ووقــــع	تــــسجيل	2	اعــــتداءات	عــــلى	الــــصحفيني	فــــي	نــــابــــل.	كــــما	وقــــع	تــــسجيل	اعــــتداء	فــــي	كــــل	مــــن	واليــــات	مــــدنــــني	

والقصرين	واملنستير	واعتداء	وحيد	بالخارج	في	طرابلس	الليبية.	
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تضييقات سياسية على العمل الصحفي
تــضاعــف	عــدد	عــمليات	ضــغط	الــسياســيني	عــلى	الــصحفيني	خــالل	شهــر	جــويــلية	2017	مــقارنــة	بــالشهــر	الــذي	
ســبقه	وقــد	مــارس	هــؤالء	ضــغوطــات	لــتأمــني	تــغطية	مــصالــحهم	كــما	هــي	الــحال	مــع	بــرهــان	بــسيس	الــذي	مــارس	
ضـغوطـات	عـلى	اذاعـة	كـاب	أف	أم	وهـو	مـا	يـتناقـض	مـع	الـفصول	الـواردة	بـاملـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	فـرض	قـيود	
عـلى	عـمل	الـصحفيني.	كـما	عـانـت	مـراسـلة	تـونـسية	تـضييقات	عـليها	خـالل	عـودتـها	ملـزاولـة	عـملها	فـي	لـيبيا	مـن	قـبل	

شرطة	مطار	طرابلس.	

وقـد	سجـلت	وحـدة	الـرصـد	خـالل	شهـر	جـويـلية	2017	،	3	حـاالت	مـضايـقة	مـن	قـبل	سـياسـيني	وأمـنيني	تجسـدت	
في	:		

برهان	بسيس	يتدخل	في	تحرير	اذاعة	كاب	أف	أم		•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	22	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	كاب	أف	أم	•

املعتدي	:	سياسيون	•

الوقائع	:		•

تــلقت	ألــفة	الــتونــسي	مــديــرة	إذاعــة	"كــاب	أف	أم"	مــكاملــة	هــاتــفية	
مـن	بـرهـان	بـسيس	املـكلف	بـاملـلف	الـسياسـي	بحـزب	نـداء	تـونـس	عـبر	فـيها	عـن	عـدم	رضـاء	قـيادة	نـداء	تـونـس	عـلى	

الخط	التحريري	للمؤسسة	وقد	تم	توجيه	تقرير	لرئاسة	الجمهورية	في	الغرض. 
وأفـادت	ألـفة	الـتونـسي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	لـلنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	"	عـبر	بـرهـان	
بــيسيس	عــن	عــدم	رضــى	قــيادات	نــداء	تــونــس	عــن	تــواجــد	لــزهــر	الــعكرمــي	فــي	الــبرنــامــج	الــصباحــي	وتــم	تــوجــيه	
تـقريـر	لـرئـيس	الجـمهوري	التـخاذ	االجـراءات	الـضروريـة	فـي	حـقي	وحـق	املـؤسـسة"	مـضيفة	أن	"املـكاملـة	تـطرقـت	
إلــى	الــصراع	الــخفي	بــني	رئــيس	الجــمهوريــة	رئــيس	الــحكومــة	وســعي	هــذا	األخــير	لــلتدخــل	لــدى	الــبنوك	لــتسويــة	

الوضعية	املالية	لإلذاعة	واستغالل	تواجد	لزهر	العكرمي	في	الحرب	على	رئاسة	الجمهورية".	 
مـن	جـهة	ثـانـية	أكـد	بـرهـان	بـسيس	أنـه	قـام	بـلفت	نـظر	لـالذاعـة	الـتي	رفـضت	فـي	مـرات	سـابـقة	مـنح	حـق	الـرج	حـول	
مــواقــف	ســبق	أن	أدلــى	بــها	لــزهــر	الــعكرمــي	فــي	حــصة	اذاعــية	كــان	مــوجــهة	وغــير	صــحيحة	مــؤكــدا	أن	االتــصال	

كان	وديا	طالب	فيه	صاحبة	املؤسسة	باالبتعاد	عن	االصطفاف	الحزبي	 
كـــما	قـــال	بـــسيس	ان	صـــاحـــبة	املـــؤســـسة	حســـب	تـــقديـــره	تـــلقت	وعـــودا	بـــدعـــم	مـــالـــي	ســـياســـي	للخـــروج	مـــن	األزمـــة	

الحالية	وان	اتهاماتها	له	تأتي	كمحاولة	لتوجيه	األنظار	حول	الوضع	االجتماعي	املحتقن	في	املؤسسة.	 
ونـــــفت	ســـــعيدة	قـــــراش	فـــــي	تـــــصريـــــح	لـــــوحـــــدة	الـــــرصـــــد	تـــــلقي	رئـــــاســـــة	الجـــــمهوريـــــة	أي	تـــــقريـــــر	مـــــن	بـــــسيس	حـــــول	

املوضوع،رافضة	بشكل	تاما	عملية	إقحام	مؤسسة	الرئاسة	في	صرعات	ال	توجد	إال	في	ذهن	صاحبها" 

التعليق	القانوني	:		•



يـمكن	اعـتبار	مـا	سـلط	عـلى	اذاعـة	كـاب	أف	أم	مـن	بـاب	الـضغط	الـسياسـي	والحـزبـي	بهـدف	الـتأثـير	عـلى	خـطها	
التحــــريــــري	ويــــمنع	الــــفصل	12	مــــن	املــــرســــوم	115	املــــساس	بــــكرامــــة	الــــصحفيني	بســــبب	آراءهــــم	أو	املــــعلومــــات	
واألخــبار	الــتي	ينشــروهــا.	ويــمنع	الــفصل	13	مــساءلــة	اي	صــحفي	عــلى	آرائــه	أو	مــعلومــاتــه	الــتي	ينشــرهــا	طــبقا	

ألعراف	وأخالقيات	املهنة.	

تحريض	على	هيثم	املكي	•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	24	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	هيثم	املكي	•

املعتدي	:	سياسيون	•

الوقائع	:		•

عــمد	الــقيادي	بحــزب	نــداء	تــونــس	فــريــد	الــباجــي	والــذي	يــقدم	
نـفسه	عـلى	أنـه	شـيخ	ورجـل	الـديـن	خـالل	حـوار	صـحفي	نشـر	

فــي	مــوقــع"وطــن"	االلــكترونــي	االثــنني	24	جــويــلية	2017،	إلــى	اتــهام		االعــالمــي	هــيثم	املــكي	
واعــتبره	مســلما	مفســدا	فــي	األرض	يــمارس	الحــرابــة.	وقــد	تــضمن	خــطاب	الــباجــي	مــنحى	تحــريــضي	يــمكن	أن	

يكون	منطلقا	الستهداف	املكي	على	خلفية	مواقفه	كمعلق	في	اذاعة	"موزاييك	أف	أم".	

وأفـاد	هـيثم	املـكي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"كـان	فـريـد	
الــباجــي	قــد	كــفرنــي	ســابــقا	وقــدم	اعــتذاره	ولــكنه	عــاد	لــينعتني	بــاملفســد	فــي	األرض	فــي	اطــار	تحــريــضه	عــليا	مــا	

يضع	حياتي	في	خطر"		

وكـان	الـباجـي	قـد	قـال		اجـابـة	عـلى	سـؤال	وجـهه	لـه	صـحفي	الـوطـن	حـول	مـوضـوع	هـيثم	املـكي	أن	"	الـذيـن	نـزلـت	
فـيهم	آيـة	الحـرابـة	هـم	مسـلمون،	هـكذا	قـال	مـالـك،	أصـال	الـكافـر	لـو	قـتّل	املسـلمني	وقـطّعهم	ثـّم	جـاء	تـائـبا	نـقبل	مـنه،	
أمّــــا	آيـــة	الحـــرابـــة	فـــفي	املســـلم	الـــذي	يســـرق	ويـــقتل	ويـــغتصب	الـــنساء	ويـــبقر	الـــبطون	ويـــدمّــــر	ويـــذبـــح،	وكـــّل	هـــذه	

األفعال	ليست	أفعاال	كفريّة".		

وقـد	قـال	الـباجـي	"أن	آيـة	الحـرابـة	كـما	قـلنا	تـطبق	عـلى	املسـلمني	الـذيـن	يفسـدون	فـي	األرض	واملـكي	هـو	مسـلم	
أعتبره	فاسدا	في	األرض".		

التعليق	القانوني	:		•

يـمكن	اعـتبار	هـذا	الـتصريـح	مـن	بـاب	التحـريـض	عـلى	هـيثم	املـكي	ودعـوة	لـتطبيق	عـقوبـة	الحـرابـة	عـليه	وهـو	مـوقـف	
مــعلن	مــن	شــخص	مــؤثــر	فــي	فــئة	مــعينة	يــمكن	أن	يــعرض	حــياة	املــكي	وســالمــته	الجســديــة	للخــطر	ويــصبح	هــدفــا	
ألعــمال	انــتقامــية	مــن	املــتطرفــني	الــذيــن	يــعتقدون	أنــهم	يــطبقون	الحــد	الشــرعــي.		وتــخالــف	تــصريــحات	الــقيادي	
الـديـني	تـجاه	االعـالمـي	الـفصل	12	مـن	املـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	املـساس	بـكرامـة	الـصحفي	أو	االعـتداء	عـلى	
حـرمـته	املـعنويـة،	كـما	تـخالـف	الـفصل	13	حـول	عـدم	جـواز	مـساءلـة	الـصحفي	حـول	األفـكار	أو	مـعلومـات	ينشـرهـا	



طـــبقا	ألعـــراف	وأخـــالقـــيات	املـــهنة	ويـــعقاب	الـــفصل	14	مـــن	يهـــني	صـــحفيا	أو	يهـــدده	بـــعقوبـــة	االعـــتداء	عـــلى	شـــبه	
موظف	عمومي.	

كــما	يــتناقــض	تــصريــح	الــباجــي	مــع	مــقتضيات	الــدســتور	الــتونــسي	الــذي	يــنص	عــلى	حــريــة	الــضمير	وكــذلــك	مــع	
مـــبادئ	دولـــة	الـــقانـــون	واملـــؤســـسات	ومـــبادئ	حـــقوق	االنـــسان	الـــتي	تـــمنع	تـــطبيق	الـــعقوبـــات	الـــبدنـــية	مـــثل	الـــصلب	

والقتل	على	خلفية	التعبير	عن	الرأي	وهو	ما	يقتضي	تتبع	قانونيا	للمصرح	به.		

مضايقة	كريمة	ميداني		•

املكان	:	ليبيا	•

التاريخ	:	28	جويلية	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	كـريـمة	مـيدانـي	مـراسـلة	قـناة	"مـيدي	•
1	تي	في"	بليبيا		

املعتدي	:	أمن	مطار	طرابلس	•

الوقائع	:	•

عــمد	أمــن	مــطار	طــرابــلس	الــي	احــتجاز	الــصحفية	كــريــمة	مــيدانــي	
الــصحفية	بــقناة	"مــيدي	1	تــي	فــي"	نــصف	ســاعــة	فــي	املــطار	اثــر	
عـــودتـــها	مـــن	عـــطلتها	الـــسنويـــة	ملـــباشـــرة	عـــملها	فـــي	لـــيبيا.	وطـــالـــب	
األمــــنيون	مــــيدانــــي	بــــمدهــــم	بــــوثــــيقة	مــــن	ادارة	اإلعــــالم	الــــخارجــــي	
تــــسمح	لــــها	بــــالــــدخــــول	رغــــم	انــــها	مــــراســــلة	مــــعتمدة	لــــلقناة	األجــــنبية	

ألواخر	2017.	

وأفـــادت	مـــيدانـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	أنـــه	"	عـــند	
وصـــولـــي	مـــنعي	األمـــن	مـــن	الـــدخـــول	مـــتعللني	بـــغياب	تـــصريـــح	مـــن	ادارة	االعـــالم	الـــخارجـــي	رغـــم	انـــي	صـــحفية	
مــــعتمدة	فــــي	لــــيبيا"	مــــضيفة	"حــــاولــــت	االتــــصال	بــــمديــــر	االعــــالم	الــــخارجــــي	خــــالــــد	فــــرحــــات	لــــكنه	لــــم	يــــجب	عــــلى	

املكاملة".	

مــن	جــانــبة	أكــد	خــالــد	فــرحــات	مــديــر	اإلعــالم	الــخارجــي	الــليبي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنــه	"لــم	
تـــعلمنا	الـــصحفية	بـــأنـــها	فـــي	اجـــازة	وال	بـــتاريـــخ	عـــودتـــها	مـــن	الـــعطلة	الـــسنويـــة"	مـــشيرا	خـــالل	حـــديـــثه	مـــعنا	إلـــى	
املواقف	الناقدة	التي	تتخذها	الصحفية	مع	كافة	األطراف	بليبيا	ومتعلال	بضرورة	ضمان	سالمة	الصحفية.	

وبــالــتواصــل	مــع	املــركــز	الــليبي	لحــريــة	اإلعــالم	أكــد	انــه	ال	ســند	قــانــونــي	ملــطلب	فــرحــات	وانــه	ال	مــبرر	لهــذا	الــطلب	
 خاصة	ان	الصحفية	ال	تعمل	بمؤسسة	اعالمية	ليبية.



الرقابة أخطر التهديدات التي تطال حرية تدفق املعلومات

يــعتبر	تــدخــل	االدارة	فــي	التحــريــر	وســعيها	الــى	صــنصرة	مــحتويــات	اعــالمــية	أو	مــنع	نشــرهــا	وتــداولــها	حــفاظــا	
عـلى	مـصالـحها	الـخاصـة	وبـعيدا	عـن	سـعيها	لـتوفـير	الـحق	فـي	املـعلومـة	أخـطر	مـا	يهـدد	حـق	املـواطـن	فـي	اعـالم	
حــر	وتــعددي،	وفــي	ظــل	تــضارب	املــصالــح	ورغــم	احــترام	املــحتوى	االعــالمــي	ألخــالقــيات	املــهنة	يجــد	الــصحفي	
خـارج	أسـوار	مـؤسسـته	بسـبب	خـبر	نشـره.	كـما	أن	املـعلومـة	وان	لـم	تـمثل	خـطرا	عـلى	مـن	يـمنع	نشـرهـا	فـإنـه	يـقع	

		 منعها	وحرمان	املستمع	أو	املشاهد	أو	القارئ	من	الحقيقة.

وقد	طالت	الرقابة		الصحفيني	في	3	مناسبات	اثنني	منها	في	اذاعة	كاب	أف	أم	واخرى	في	ملعب	رادس.	

رقابة		وطرد	لصحفية	بـ	"كاب	أف	أم"	•

املكان	:	نابل	•

التاريخ	:	03	جويلية	2017	•

املــــــعتدى	عــــــليهم	:	مــــــنية	حــــــرزي	الــــــصحفية	•
براديو	"كاب	أف	أم"	

املعتدي	:	ادارة	مؤسسة	إعالمية	•

الوقائع	:	•

تــم	طــرد	مــنية	حــرزي	الــصحفية	بــإذاعــة	كــاب	أف	أم	عــلى	
خلفية	قرأتها	لبيان	اإلضراب	الذي	يخوضه	زمالءها	في	املؤسسة.	

وأفـادت	حـرزي	لـوحـدة	الـرصـد	أنـه	"تـم	طـردي	فـي	3	جـويـلية	اثـر	قـراءتـي	لـبرقـية	اإلضـراب	الـذي	يـخوضـه	زمـالئـي	
فـي	املـؤسـسة	شـفاهـيا	فـي	نشـرة	أخـبار	الـسادسـة	والـنصف	مـساء	وعـدم	مـنحي	ملسـتحقاتـي	املـالـية	وتـم	مـنعي	
مـــن	الـــدخـــول	لـــلمؤســـسة	فـــي	الـــيوم	املـــوالـــي".	مـــضيفة	أنـــه	"عـــمل	رئـــيس	التحـــريـــر	الـــذي	وقـــع	تـــعيينه	يـــومـــها	عـــلى	
الـضغط	عـليا	مـن	أجـل	عـدم	قـراءة	الـبرقـية	وقـام	بـالـتثبت	مـن	مـحتوى	األوراق	الـتي	أحـملها	خـالل	نشـرة	الـخامـسة	

والنصف	لضمان	عدم	قراءتي	لبرقية	اإلضراب".		

التعليق	القانوني	:		•

تـشكل	الـحالـة	املـعروضـة	تـدخـال	مـن	قـبل	رئـيس	التحـريـر	فـي	مـحتوى	النشـرة	تـبعه	عـقاب	صـحفية	بـالـطرد	بسـبب	
رفــض	تــعليمات	رئــيس	التحــريــر	بــاإلذاعــة.	وتــخالــف	هــذه	املــمارســات	مــبادئ	حــريــة	الــتعبير	والــتعدديــة	والــشفافــية	
املــنصوص	عــليها	بــالــفصل	الــخامــس	مــن	املــرســوم	116	ويــخالــف	كــذلــك	الــفصل	13	مــن	املــرســوم	115	الــذي	ال	

يجيز	مساءلة	صحفي	حول	أخبار	أو	معلومات	نشرها	وتكون	مطابقة	ألخالقيات	املهنة.		



رقابة	على	صحفية	بـ	"كاب	أف	أم"		•

املكان	:	نابل	•

التاريخ	:	03	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	أسماء	املدب	الصحفية	براديو	"كاب	أف	أم"	•

املعتدي	:	ادارة	مؤسسة	إعالمية	•

الوقائع	:	•

تــم	مــنع	الــصحفية	أســماء	املــدب	مــن	الــدخــول	إلــى	املــؤســسة	اإلعــالمــية	ووقــع	تهــديــدهــا	مــن	قــبل	املــمثلة	الــقانــونــية	
لإلذاعة	من	قراءة	برقية	اإلضراب	في	نشرة	أخبار	الواحدة	والنصف	بعد	الزوال.	

وأفــادت	أســماء	املــدب	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنــه	"تــعرضــت	لــلرقــابــة	واملــضايــقة	مــن	قــبل	إدارة	
املــــؤســــسة		حــــيث	عــــمد	بــــعض	املــــوظــــفني	بــــاإلدارة	مــــن	الــــتثبت	مــــن	األوراق	الــــتي	كــــانــــت	بــــحوزتــــي	عــــندمــــا	حــــولــــت	
االلـتحاق	بـمقر	الـعمل		وقـد	تـلقيت	تحـذيـر	مـن	املـمثلة	الـقانـونـية	مـن	نـتائـج	قـراءة	بـيان	اإلضـراب	وطـلبت	مـني	اثـر	

ذلك	الخروج	من	مقر	العمل	ليتم	منعي	من	الدخول	في	اليوم	املوالي".		

التعليق	القانوني	:		•

تــــشكل	املــــمارســــة	الــــتي	تــــعرضــــت	لــــها	الــــصحفية	أســــماء	املــــدب	مــــساســــا	بــــكرامــــتها	بســــبب	آراء	صــــدرت	عــــنها	
ومـعلومـات	نشـرتـها	طـبق	الـفصل	12	مـن	املـرسـوم	115	وهـو	يـخالـف	الـفصل	13	مـن	املـرسـوم	الـذي	يـمنع	مـساءلـة	

أي	صحفي	حول	املعلومات	أو	األفكار	التي	ينشرها	طبقا	ألعراف	وأخالقيات	املهنة	الصحفية.	

رقابة	أمنية	على	مصور	صحفي	في	ملعب	رادس	•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	09	جويلية	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم	:	جـــالل	الـــفرجـــانـــي	مـــصور	مـــوقـــع	•
"حقائق	أون	الين"	

املعتدي	:	أمنيون	•

الوقائع	:	•

عــــــمد	أحــــــد	األمــــــنيني	املــــــسؤولــــــني	عــــــلى	تــــــأمــــــني	مــــــقابــــــلة	الــــــترجــــــي	
الــريــاضــي	الــتونــسي	وســانــت	جــور	فــي	اطــار	دوري	أبــطال	إفــريــقيا	بــملعب	رادس	إلــى	الــتضييق	عــلى	املــصور	

جالل	الفرجاني	وفسخ	محتوى	آلة	تصويره.	

وأفـاد	الـفرجـانـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"كـنت	أصـور	
األمـن	بـصدد	تـفتيش	حـقائـب	الـوافـديـن	ملـشاهـدة	املـقابـلة	حـني	تـوجـه	نـحوي	أحـد	الـقيادات	األمـنية	املـكلفة	بحـمايـة	



املـقابـلة	وطـالـبني	بتسـليمه	آلـة	الـتصويـر	لـألطـالع	عـلى	مـحتواهـا"	مـضيفا	"سـلمته	الـكامـيرا	ولـكنه	عـمد	إلـى	فـسخ	
الـــصور	املـــوجـــودة	فـــيها	رغـــم	أنـــي	قـــمت	بـــالـــتقاط	صـــور	لظهـــر	الـــقوات	األمـــنية	وهـــي	تـــقوم	بـــالـــتفتيش	وال	تـــكشف	

هويتهم".	

وقـــد	أكـــد	الـــفرجـــانـــي	أن	قـــوات	األمـــن	قـــامـــت	بـــالـــتضييق	عـــلى	الـــصحفيني	املـــوجـــوديـــن	عـــبر	تـــأخـــير	دخـــولـــهم	إلـــى	
امللعب.		

مخاطر	الحصول	على	املعلومة	

يـــمكن	لـــلصحفي	أن	يـــحصل	عـــلى	املـــعلومـــة	بـــصعوبـــة	فـــي	اطـــار	عـــمله	وفـــور	نشـــرهـــا	يـــكون	عـــرضـــة	لشـــتى	انـــواع	
االعــتداءات	املــاديــة	واملــعنويــة	،	وفــي	بــعض	األحــيان	يــكون	بــعض	األطــراف	كــاألمــن	حــاجــزا	أمــام	حــصولــه	عــليها	
وفـي	مـعركـة	الـنفاذ	الـي	املـعلومـة	ونشـرهـا	كـانـت	الـوحـدة	قـد	سجـلت	حـالـتي	مـنع	مـن	الـعمل	وحـالـة	اعـتداء	لـفظي	

على	صحفيني.	

منع		صحفيني	من	العمل	في	مهرجان	املنستير	الدولي	•

املكان	:	املنستير	•

التاريخ	:	21	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	8	ممثلني	لوسائل	اإلعالم	•

املعتدي	:	أمنيون	•

الوقائع	:	•

عــمد	أحــد	اإلطــارات	األمــنية	بــاملنســتير	إلــى	تحــديــد	مــجال	عــمل	الــصحفيني	خــالل	تــغطيتهم	لــحفل	زيــاد	غــرســة	
ضمن	فعاليات	مهرجان	املنستير	الدولي.	وقام	بمنع	املصورين	الصحفيني	من	التصوير	من	جانب	الركح.	

وأفـاد	صـالـح	الـسويـسي	الـصحفي	بجـريـدة	الـصحافـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"خـالل	تـغطيتي	لـلحفل	قـام	اطـار	أمـني	بـمنع	الـصحفيني	مـن	الـتقاط	صـور	مـن	جـانـب	
الــركــح	فــي	مــخالــفة	لــلتقالــيد	الــجاري	بــها	الــعمل	بــتمكني	املــصوريــن	والــصحفيني	عــمومــا	مــن	دقــائــق	تــصويــر	فــي	
بـدايـة	الـعروض"	مـضيفا	"نـدرك	أّن	لـألمـنيني	دور	فـي	الـسير	الـجيّد	للمهـرجـانـات	وبـاقـي	الـتظاهـرات	عـلى	تـنّوعـها	

ولكّن	ليس	إلى	درجة	التدخل	في	عملنا	أو	تحديد	زوايا	التصوير	طاملا	أنّه	ال	ضير	أو	خطر	في	األمر"		

وقــامــت	هــيئة	املهــرجــان	والــصحفيون	املــتضررون	بــرفــع	عــريــضة	الــي	ادارة	املهــرجــان	عــبروا	فــيها	عــن	اســتيائــهم	
مــن	الــتضييقات	األمــنية	الــتي	يــتعرضــون	لــها	وأصــدرت	هــيئة	مهــرجــان	املنســتير	بــالغــا	يــوم	الســبت	22	جــويــلية	
2017	أشــــارت	فــــيه	إلــــى	عــــقد	جــــلسة	عــــمل	بــــمقر	واليــــة	املنســــتير	أشــــرف	عــــليها	املــــعتمد	األول	طــــارق	الــــبكوش	و	
حـــضرهـــا	مـــعتمد	مـــديـــنة	املنســـتير	ورئـــيس	الـــنيابـــة	الـــخصوصـــية	لـــلبلديـــة	نـــبيل	حـــميدة	ومـــديـــر	مهـــرجـــان	املنســـتير	
الـدولـي	يـافـت	بـن	حـميدة	ومـديـر	إقـليم	األمـن	الـوطـني	الـعميد	رضـا	الـرزقـي	والـرائـد	ولـيد	الـعجيمي،	وتـم	االتـفاق	

على	تسهيل	مهام	اإلعالميني	واملصورين	الصحفيني	بالتنسيق	مع	الطرف	األمني.	



التعليق	القانوني	:		•

تـخالـف	تـعليمات	املـسؤول	األمـني	بـعدم	الـتصويـر	قـبالـة	الـركـح	قـبل	بـدايـة	الـعرض	الـثقافـي	مـخالـفة	لـلفصل	9	مـن	
املـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	فـرض	اي	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	بـما	فـي	ذلـك	الـصور	الـفوتـوغـرافـية	والـتي	

من	شأنها	تعطي	حق	املواطن	في	اعالم	حر	وتعددي	وشفاف.	

منع	برهان	اليحياوي	من	العمل	في	القصرين	وفسخ	املادة	االعالمية	•

املكان	:	القصرين	•

التاريخ	:	21	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	برهان	اليحياوي	مراسل	موزاييك	أف	أم	•

املعتدي	:	وكيل	الجمهورية	•

الوقائع	:		•

عـمد	وكـيل	الجـمهوريـة	بـالـقصريـن	الـي	مـنع	بـرهـان	الـيحياوي	مـن	الـعمل	خـالل	تـغطيته	لـلكشف	عـن	قـبور	مجـموعـة	
من	األطفال	قامت	أمهم	بقتلهم	ودفنهم	باملنطقة.	

وأفـاد	بـرهـان	الـيحياوي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـنقلت	
يــوم	21	جــويــلية	2017	إلــى	مــقبرة	الــقصريــن	لــتغطية	مــعايــنة	جــريــمة	وقــع	ارتــكابــها.	وقــمت	بــالــتقاط	صــور	فــي	
إطــار	عــملي،	دون	أن	أقــلق	راحــة	أحــد.	لــكن	عــون	أمــن	مــن	الشــرطــة	الــفنية	ســألــني	عــن	ســبب	وجــودي	ومــا	الــذي	
أعــمل	عــلى	تــصوريــه"	مــضيفا	اثــر	تــدخــل	الــعون	مــنعني	وكــيل	الجــمهوريــة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	بــالــقصريــن	مــن	
مـواصـلة	الـتصويـر	وقـام	قـاضـي	الـتحقيق	بـفسخ	املـادة	املـصورة	بـدعـوى	أنـي	خـرقـت	سـريـة	الـبحث	وقـام	عـون	أمـن	

من	الشرطة	الفنية	بصويرى	بعد	أن	طالبني	بنزع	القبعة	في	اطار	الهرسلة".	

التعليق	القانوني	:		•

ال	يــمنع	الــقانــون	الــتصويــر	فــي	مــحيط	مســرح	الجــريــمة	الــذي	يــكون	فــي	الــعادة	مــسيجا	أو	محــددا	وكــا	ال	يــمنع	
الــتغطية	اإلعــالمــية	لــعملية	املــعايــنة	وتــنقل	وســائــل	اإلعــالم	فــي	الــعالــم	يــومــيا	صــورا	ملــسارح	الجــريــمة	أثــناء	قــيام	

الشرطة	بتجميع	األدلة	أو	غير	ذلك.	

وتــخالــف	مــمارســة	الشــرطــة	الــنيابــة	الــعمومــية	وقــاضــي	الــتحقيق	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	115		الــذي	يــمنع	فــرض	
قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	كـما	تـخالـف	الـفصل	12	الـذي	يـمنع	املـساس	بـكرامـة	الـصحفي	بسـبب	عـمله	

(التقاط	صورة	للصحفي	بعد	مطالبته	بنزع	قبعته).		

موظف	يهدد	نعيمة	خليصة		•

املكان	:	مدنني		•



التاريخ	:	20	جويلية	2017	•

املعتدى	عليهم	:	نعيمة	خليصة	الصحفية	بموقع	"الجمهورية"	•

املعتدي	:	أعوان	عموميون	•

الوقائع	:		•

تــلقت	نــعيمة	خــليصة	الــصحفية	بــمقوع	"الجــمهوريــة"	فــي	21	جــويــلية	مــن	عــون	عــمومــي	يــعمل	بــواليــة	مــدنــني	عــمد	
فـيها	الـي	سـبها	وشـتمها	عـلى	خـلفية	خـبر	صـحفي	نشـر	يـوم	20	جـويـلية	2017	بـموقـع	الجـمهوريـة	تـحت	عـنوان	

"انتحار	عون	شرطة	بيئية".		

وأفـادت	نـعمية	خـليصة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أن	"مـوظـف	
بـالـبلديـة	وجـها	لـي	كـالم	يـمس	مـن	كـرامـتي	االنـسانـية	وتـعمد	سـبي	وشـتمي	وقـام	بـاالتـصال	بـاملـؤسـسة	لـلضغط	

عليا	متهمني	بنشر	خبر	خاطئي	حول	انتحار	عون	شرطة	بيئية	تأكدت	صحته	فيما	بعد".		

كــما	أوضــحت	خــليصة	أنــها	اتــصلت	هــاتــفيا	بــرئــيس	الــنيابــة	الــخصوصــية	واعــملته	بــما	تــعرّضــت	لــه	فــطلب	مــنها	
تحـريـر	نـّص	عـريـضة	حـول	تـفاصـيل	حـادثـة	مـن	أجـل	تـوجـيه	اسـتجواب	لـلعون	املـذكـور،	لـكنها	رفـضت	هـذا	اإلجـراء	

ألنّها	ستتقدم	بقضية	ضد	املعني	باألمر.		

لـإلشـارة	تـقدمـت	خـليصة	بـشكايـة	ضـد	الـعون	املـذكـور	يـوم	24	جـويـلية	2017	إلـى	وكـيل	الجـمهوريـة	قـامـت	وحـدة	
الرصد	بصياغتها	على	أن	يتم	تحديد	موعد	لسماعها.			

التعليق	القانوني	:	•

تـــشكل	مـــمارســـة	الـــعون	الـــبلدي	تـــجاه	الـــصحفية	نـــعيمة	خـــليصة	مـــساســـا	بـــكرامـــتها	وبحـــرمـــتها	املـــعنويـــة	بســـبب	
مـعلومـات	نشـرتـها	وهـو	مـا	يـخالـف	الـفصل	12	مـن	املـرسـوم	115.		ويـعاقـب	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	كـل	مـن	أهـان	
صــحفيا	أو	تــعدى	عــليه	بــالــقول	أو	التهــديــد	حــال	مــباشــرتــه	لــعمله	بــعقوبــة	االعــتداء	عــلى	شــبه	املــوظــف	الــعمومــي	

 املنصوص	عليها	بالفصل	125	من	املجلة	الجزائية.	



مشروع قانون زجر االعتداءات على القوات الحاملة للسالح 
خطر يحدق بحرية التعبير 

فـــوجـــئت	مـــنظمات	املـــجتمع	املـــدنـــي	فـــي	14	جـــويـــلية	2017		بـــإعـــادة	الـــبرملـــان	مـــناقـــشة	مشـــروع	الـــقانـــون	املـــتعلق	
بــزجــر	االعــتداء	عــلى	قــوات	االمــن	الــداخــلي	والــقوات	املســلحة	الــعسكريــة	الــذي	اقــترحــته	حــكومــة	الــسيد	الــحبيب	
الـــصيد	فـــي	أفـــريـــل	2015،	وكـــان	الـــبرملـــان	قـــد	أوقـــف	مـــناقـــشة	هـــذا	املشـــروع	آنـــذاك	اثـــر	انـــتقادات	واســـعة	مـــن	
املـجتمع	املـدنـي	الـذي	اعـتبر	ان	هـذا	املشـروع	املـناقـض	فـي	اغـلب	فـصولـه	لـروح	الـدسـتور	ومـعادى	لحـريـة	الـتعبير	
والـصحافـة،	مـا	مـن	شـانـه	ان	يـعيد	الـى	االذهـان	تـرسـانـة	الـقوانـني	الـتي	أسسـت	لـلدكـتاتـوريـة	قـبل	الـثورة	وأن	يـزيـد	

من	مخاوف	االجهاز	على	مجمل	مكتسبات	الحرية	التي	تحققت.	

وقــد	عــقدت	مــنظمات	املــجتمع	املــدنــي	عــدة	نــدوات	وجــلسات	عــمل	مشــتركــة.	قــد	انــعدت	فــي	مــقر	الــنقابــة	الــوطــنية	
لــلصحفيني	الــتونــسيني	يــوم	19	جــويــلية	2017		نــدوة	صــحفية	بــخصوص	مشــروع	قــانــون	زجــر	االعــتداءات	عــلى	
الـــقوات	الـــحامـــلة	للســـالح	بـــالشـــراكـــة	بـــني	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	و	مـــنظمات	الـــرابـــطة	الـــتونـــسية	
لـلدفـاع	عـن	حـقوق	االنـسان	و	املـنتدى	الـتونـسي	لـلحقوق	االقـتصاديـة	واالجـتماعـية	ومـراسـلون	بـال	حـدود	والـعفو	
الــدولــية	وهــيومــن	رايــتس	وانــش	والــفدرالــية	الــدولــية	لــحقوق	االنــسان	والشــبكة	األورومــتوســطية	لــحقوق	االنــسان	

واملادة	19	ومحامون	بال	حدود	واللجنة	الدولية	للحقوقيني	واملنظمة	الدولية	ملناهضة	التعذيب.	

وقــــف	فــــيها	املــــتدخــــلون	عــــلى	الــــثغرات	الــــقانــــونــــية	املــــوجــــودة	فــــي	مشــــروع	الــــقانــــون	والخــــطورة	الــــتي	يــــمثلها	عــــلى	
الحريات	العامة	والخاصة	ومنها	حرية	التعبير.		

وتــــرى	وحــــدة	الــــرصــــد	بــــمركــــز	الســــالمــــة	املــــهنية	أن	هــــذا	الــــقانــــون	يــــمثل	خــــطرا	كــــبيرا	اذا	مــــر	عــــلى	حــــريــــة	الــــعمل	
الصحفي	ويتناقض	مع	مقتضيات	الدستور	القائمة	على	الحرية	ال	االستثناء. 

فـقد	تـضمن	مشـروع	الـقانـون	25/2015	املـتعلق	بـزجـر	االعـتداءات	عـلى	الـقوات	الـحامـلة	للسـالح	عـديـد	االحـكام	
الــتي	تــمثل	مــساســا	بحــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	والنشــر	تــحت	عــنوان	حــمايــة	اســرار	''االمــن	الــوطــني''	وذلــك	مــن	
خـالل	غـموض	املـفاهـيم	وإرسـاء	اجـراءات	الـترخـيص	االداري	املسـبق	ألعـمال	الـتصويـر	والنشـر	وكـذلـك	مـن	خـالل	

التنصيص	على	عقوبات	قاسية	وسالبة	للحرية	والتي	يمكن	ان	تطال	الصحفيني.	

غموض	املفاهيم:	•

لــم	يــعط	مشــروع	الــقانــون	تــعريــفا	ملــفهوم	اســرار	االمــن	الــوطــني	مــن	حــيث	االصــل	او	املــحتوى	بــل	اكــتفى	بــالــقول	
بانها	''	معلومات	او	وثائق	او	معطيات	تهم	االمن	الوطني	في	حفظ	واستعمال	من	هو	محول	لذلك''.	

يـمكن	الـقول	تـبعا	لـذلـك	بـان	الجـريـمة	فـي	هـذا	الـباب	هـي	مـن	قـبيل	''الجـرائـم	املـفتوحـة''	الـتي	لـيس	لـها	تـعريـف	او	
مفهوم	واضح	بما	يفتح	الباب	واسعا	امام	التأويالت	التعسفية	واملزاجية	للنيابة	العمومية	وللقضاء.	



يــخالــف	غــموض	مــفهوم''	اســرار	االمــن	الــوطــني''	مــبدأ	شــرعــية	التجــريــم	الــذي	يــقتضي	ان	يــكون	الــفعل	املــعاقــب	
عنه	قانونيا	محددا	ومعرفا	بدقة	بصفة	مسبقة	وواضح	االركان	املادية	واملعنوية.	

ويــمكن	ان	يــعتبر	تــحقيقا	صــحفيا	بــخصوص	مــوضــوع	فــساد	او	ســوء	تــصرف	فــي	املــجال	االمــني	او	الــعسكري	
نفاذا	الى	اسرار	امنية	وإفشائها	للعموم	وموجبا	تبعا	لذلك	للمؤاخذة	القانونية.	

كـما	ان	نشـر	وثـائـق	او	مـعلومـات	حـول	انـتهاكـات	لـحقوق	االنـسان	يـمكن	كـذلـك	ان	يـكيف	عـلى	انـه	كـشف	ألسـرار	
االمن	الوطني.	

يـخالـف	الـفصل4	مـن	مشـروع	الـقانـون	املـادة	22	مـن	الـدسـتور	املـتعلقة	بـمبدأ	شـرعـية	الـعقوبـات.	وكـذلـك	املـادة	15	
فقرة	اولى	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية:	

الرقابة	املسبقة	على	االعالم	من	خالل	نظام	التراخيص:	•

تـضمن	الـفصل	الـسابـع	مـن	مشـروع	الـقانـون	ضـرورة	الـحصول	عـلى	الـتراخـيص	االداريـة	املسـبقة	مـن	الـجهات	
املختصة	بخصوص	االعمال	التالية:	

-	اســـتعمال	آالت	الـــتصويـــر	الـــفوتـــوغـــرافـــي	او	الـــسينمائـــي	او	الـــتسجيل	الـــسمعي	الـــبصري	داخـــل	املـــؤســـسات	
االمنية	والعسكرية	او	على	ميدان	العمليات	االمنية	او	العسكرية.	

-	نشــر	او	احــالــة	افــالم	او	صــور	او	تــسجيالت	ســمعية	بــصريــة	اخــذت	فــي	مــؤســسات	امــنية	او	عــسكريــة	او	فــي	
مــيدان	الــعمليات	االمــنية	او	الــعسكريــة	او	داخــل	وســائــل	الــنقل	او	الــوحــدات	البحــريــة	او	الــجويــة	الــتابــعة	لــلقوات	

العسكرية.	

بــتطبيق	مــثل	هــذه	االحــكام	فــان	نــفاذ	الــصحفيني	واملــصوريــن	الــى	مــيدان	مــواجــهات	عــسكريــة	اصــبح	خــاضــعا	
لــلترخــيص	املســبق.	وبــإمــكان	الســلط	املــعنية	رفــض	مــنحه،	وفــي	هــذه	الــحالــة	فــان	مــخالــفة	قــرار	الــرفــض	يــعرض	

الصحفي	للمساءلة	امام	القضاء	العسكري	او	العدلي	حسب	الحاالت.	

كـما	ان	اعـمال	الـتصويـر	والنشـر	بـدون	تـرخـيص	مسـبق	لـعمليات	امـنية	او	عـسكريـة	عـلى	املـيدان	يـمكن	ان	تـؤول	
الى	مؤاخذته	جزائيا.	

ويـمتد	التجـريـم	الـى	اعـمال	الـتصويـر	الـتي	يـمكن	ان	تـحصل	داخـل	مـقرات	او	سـيارات	امـنية.	فـالـصحفي	الـذي	
يـصور	وينشـر	حـالـة	تـعذيـب	او	ابـتزاز	او	طـلب	رشـوة	داخـل	مـركـز	امـن	او	سـيارة	امـنية	يـمكن	ان	يـصبح	مـوضـوع	

مؤاخذة	قضائية	بدعوى	عدم	حصوله	على	ترخيص	مسبق	لتصوير	ونشر	حالة	التعذيب	اوطلب	الرشوة.	

يــخالــف	الــفصل	7	مــن	مشــروع	الــقانــون	املــادة	31	مــن	الــدســتور	الــتونــسي	الــتي	تــنص	ان(	حــريــة	الــرأي	والــفكر	
والـتعبير	واإلعـالم	والنشـر	مـضمونـة.	ال	يـجوز	مـمارسـة	رقـابـة	مسـبقة	عـلى	هـذه	الحـريـات).	كـما	يـخالـف	املشـروع	
املــرســوم	115	املــتعلق	بحــريــة	الــصحافــة	والــطباعــة	والنشــر	فــي	فــصله	االول	الــذي	يــنص	ان	(	الــحق	فــي	حــريــة	
الـتعبير	مـضمون....	ويـشمل	الـحق	فـي	حـريـة	تـداول	ونشـر	وتـلقى	االخـبار	واآلراء	واألفـكار	مـهما	كـان	نـوعـها.	و	
ال	يــمكن	الــتقييد	مــن	حــريــة	الــتعبير	إال	بــمقتضى	نــص	تشــريــعي...	وان	تــكون	ضــروريــة	ومــتناســبة	مــع	مــا	يــلزم	



اتـــخاذه	مـــن	اجـــراءات	فـــي	مـــجتمع	ديـــمقراطـــي	ودون	ان	يـــمثل	خـــطرا	عـــلى	جـــوهـــر	الـــحق	فـــي	حـــريـــة	الـــتعبير	و	
االعــــالم	).	مــــن	جــــهة	اخــــرى	فــــان	التشــــريــــعات	الــــتي	تــــتعلق	بــــالــــحقوق	والحــــريــــات	ال	بــــد	ان	تــــأخــــذ	شــــكل	قــــوانــــني	
اســـاســـية	حســـب	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	،	وطـــاملـــا	ان	املشـــروع	املـــعروض	يـــتضمن	جـــوانـــب	تـــتعلق	بحـــريـــة	الـــتعبير	
والـصحافـة	،	فـال	بـد	ان	يـؤكـد	شـكل	الـقانـون	األسـاسـي،	فـي	حـني	ان	املشـروع	املـعروض	هـو	نـص	قـانـون	عـادي،	

وفي	هذا	مخالفة	دستورية	واضحة.	

ويــلغى	املشــروع	املــقترح	احــكامــا	تحــرريــة	تــضمنها	املــرســوم	115	فــي	عــالقــة	بــمنع	فــرض	اي	قــيود	تــعوق	حــريــة	
تـداول	املـعلومـات	او	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	مـختلف	مـؤسـسات	االعـالم	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـات	او	
يـكون	مـن	شـانـها	تـعطيل	حـق	املـواطـن	فـي	اعـالم	حـر	وتـعددي	وشـفاف،		وكـذلـك	يـحق	لـلصحفي	فـي	الـنفاذ	الـى	

املعلومات	واألخبار	وفي	حماية	سرية	مصادره	عند	قيامه	بمهامه.	

يـمكن	الـقول	ان	املشـروع	املـقترح	يـمثل	نـكسة	كـبيرة	فـي	مـجاالت	حـريـة	الـتعبير	والـصحافـة	ومـن	شـان	اقـراره	ان	
يلجم	الحريات	االعالمية	ويعود	بنا	الى	صحافة	التعليمات	والرقابة	الذاتية.	

اقرار	العقوبات	السالبة	للحرية:	•

تــضمن	مشــروع	الــقانــون	عــقوبــات	قــاســية	تــصل	الــى	عشــر	ســنوات	ســجنا	وبــالخــطية	الــتي	تــبلغ	خــمسني	الــف	
ديـنار	لـكل	شـخص	بـمن	فـيهم	الـصحفيون	اذا	اديـنوا	بـالـنفاذ	الـى	أسـرار	''	االمـن	الـوطـني''	او	نشـرهـا	وذلـك	دون	

ان	يحدد	املشروع	مفهوم	االمن	الوطني.	

ويمنع	املشروع	تطبيق	ظروف	التخفيف.	

ويـــنص	الـــفصل	8	عـــلى	عـــقاب	بـــالـــسجن	ألعـــمال	الـــتصويـــر	والنشـــر	بـــدون	تـــرخـــيص	مســـبق	داخـــل	املـــؤســـسات	
االمنية	او	العسكرية	او	على	ارض	العمليات	االمنية	والعسكرية	وكذلك	داخل	العربات	او	الوحدات.	

تـــؤكـــد	قـــساوة	الـــعقوبـــات	عـــلى	ارادة	واضـــحة	فـــي	فـــرض	قـــيود	صـــارمـــة	عـــلى	الـــعمل	االعـــالمـــي	وتـــقييد	الـــحق	فـــي	
النفاذ	الى	املعلومات	واألخبار	وتعطيال	لحق	املواطن	في	اعالم	حر	وتعددي	وشفاف.	

ومــــن	شــــان	الــــعقوبــــات	الــــسالــــبة	للحــــريــــة	نشــــر	الــــذعــــر	فــــي	الــــوســــط	االعــــالمــــي	وتــــخويــــف	الــــصحفيني	مــــن	الــــقيام	
بـرسـالـتهم	عـلى	اكـمل	وجـه.	كـما	ان	عـقوبـة	الـحبس	فـي	قـضايـا	الـصحافـة	والنشـر	مـخالـفة	لـلمعايـير	الـدولـية	فـي	

مجال	حرية	التعبير	ولالتفاقيات	ذات	الصلة	التي	صادقت	عليها	الدولة	التونسية.	

		

تـــضمن	مشـــروع	الـــقانـــون	25/2015	املـــتعلق	بـــزجـــر	االعـــتداءات	عـــلى	الـــقوات	الـــحامـــلة	للســـالح	عـــديـــد	االحـــكام	
الــتي	تــمثل	مــساســا	بحــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	والنشــر	تــحت	عــنوان	حــمايــة	اســرار	''االمــن	الــوطــني''	وذلــك	مــن	
خـالل	غـموض	املـفاهـيم	وإرسـاء	اجـراءات	الـترخـيص	االداري	املسـبق	ألعـمال	الـتصويـر	والنشـر	وكـذلـك	مـن	خـالل	

التنصيص	على	عقوبات	قاسية	وسالبة	للحرية	والتي	يمكن	ان	تطال	الصحفيني.	



غموض	املفاهيم:	•

لــم	يــعط	مشــروع	الــقانــون	تــعريــفا	ملــفهوم	اســرار	االمــن	الــوطــني	مــن	حــيث	االصــل	او	املــحتوى	بــل	اكــتفى	بــالــقول	
بانها	''	معلومات	او	وثائق	او	معطيات	تهم	االمن	الوطني	في	حفظ	واستعمال	من	هو	محول	لذلك''.	

يـمكن	الـقول	تـبعا	لـذلـك	بـان	الجـريـمة	فـي	هـذا	الـباب	هـي	مـن	قـبيل	''الجـرائـم	املـفتوحـة''	الـتي	لـيس	لـها	تـعريـف	او	
مفهوم	واضح	بما	يفتح	الباب	واسعا	امام	التأويالت	التعسفية	واملزاجية	للنيابة	العمومية	وللقضاء.	

يــخالــف	غــموض	مــفهوم''	اســرار	االمــن	الــوطــني''	مــبدأ	شــرعــية	التجــريــم	الــذي	يــقتضي	ان	يــكون	الــفعل	املــعاقــب	
عنه	قانونيا	محددا	ومعرفا	بدقة	بصفة	مسبقة	وواضح	االركان	املادية	واملعنوية.	

ويــمكن	ان	يــعتبر	تــحقيقا	صــحفيا	بــخصوص	مــوضــوع	فــساد	او	ســوء	تــصرف	فــي	املــجال	االمــني	او	الــعسكري	
نفاذا	الى	اسرار	امنية	وإفشائها	للعموم	وموجبا	تبعا	لذلك	للمؤاخذة	القانونية.	

كـما	ان	نشـر	وثـائـق	او	مـعلومـات	حـول	انـتهاكـات	لـحقوق	االنـسان	يـمكن	كـذلـك	ان	يـكيف	عـلى	انـه	كـشف	ألسـرار	
االمن	الوطني.	

يـخالـف	الـفصل4	مـن	مشـروع	الـقانـون	املـادة	22	مـن	الـدسـتور	املـتعلقة	بـمبدأ	شـرعـية	الـعقوبـات.	وكـذلـك	املـادة	15	
فقرة	اولى	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية:	

الرقابة	املسبقة	على	االعالم	من	خالل	نظام	التراخيص:	•

تـضمن	الـفصل	الـسابـع	مـن	مشـروع	الـقانـون	ضـرورة	الـحصول	عـلى	الـتراخـيص	االداريـة	املسـبقة	مـن	الـجهات	
املختصة	بخصوص	االعمال	التالية:	

-	اســـتعمال	آالت	الـــتصويـــر	الـــفوتـــوغـــرافـــي	او	الـــسينمائـــي	او	الـــتسجيل	الـــسمعي	الـــبصري	داخـــل	املـــؤســـسات	
االمنية	والعسكرية	او	على	ميدان	العمليات	االمنية	او	العسكرية.	

-	نشــر	او	احــالــة	افــالم	او	صــور	او	تــسجيالت	ســمعية	بــصريــة	اخــذت	فــي	مــؤســسات	امــنية	او	عــسكريــة	او	فــي	
مــيدان	الــعمليات	االمــنية	او	الــعسكريــة	او	داخــل	وســائــل	الــنقل	او	الــوحــدات	البحــريــة	او	الــجويــة	الــتابــعة	لــلقوات	

العسكرية.	

بــتطبيق	مــثل	هــذه	االحــكام	فــان	نــفاذ	الــصحفيني	واملــصوريــن	الــى	مــيدان	مــواجــهات	عــسكريــة	اصــبح	خــاضــعا	
لــلترخــيص	املســبق.	وبــإمــكان	الســلط	املــعنية	رفــض	مــنحه،	وفــي	هــذه	الــحالــة	فــان	مــخالــفة	قــرار	الــرفــض	يــعرض	

الصحفي	للمساءلة	امام	القضاء	العسكري	او	العدلي	حسب	الحاالت.	

كـما	ان	اعـمال	الـتصويـر	والنشـر	بـدون	تـرخـيص	مسـبق	لـعمليات	امـنية	او	عـسكريـة	عـلى	املـيدان	يـمكن	ان	تـؤول	
الى	مؤاخذته	جزائيا.	



ويـمتد	التجـريـم	الـى	اعـمال	الـتصويـر	الـتي	يـمكن	ان	تـحصل	داخـل	مـقرات	او	سـيارات	امـنية.	فـالـصحفي	الـذي	
يـصور	وينشـر	حـالـة	تـعذيـب	او	ابـتزاز	او	طـلب	رشـوة	داخـل	مـركـز	امـن	او	سـيارة	امـنية	يـمكن	ان	يـصبح	مـوضـوع	

مؤاخذة	قضائية	بدعوى	عدم	حصوله	على	ترخيص	مسبق	لتصوير	ونشر	حالة	التعذيب	اوطلب	الرشوة.	

يــخالــف	الــفصل	7	مــن	مشــروع	الــقانــون	املــادة	31	مــن	الــدســتور	الــتونــسي	الــتي	تــنص	ان(	حــريــة	الــرأي	والــفكر	
والـتعبير	واإلعـالم	والنشـر	مـضمونـة.	ال	يـجوز	مـمارسـة	رقـابـة	مسـبقة	عـلى	هـذه	الحـريـات).	كـما	يـخالـف	املشـروع	
املــرســوم	115	املــتعلق	بحــريــة	الــصحافــة	والــطباعــة	والنشــر	فــي	فــصله	االول	الــذي	يــنص	ان	(	الــحق	فــي	حــريــة	
الـتعبير	مـضمون....	ويـشمل	الـحق	فـي	حـريـة	تـداول	ونشـر	وتـلقى	االخـبار	واآلراء	واألفـكار	مـهما	كـان	نـوعـها.	و	
ال	يــمكن	الــتقييد	مــن	حــريــة	الــتعبير	إال	بــمقتضى	نــص	تشــريــعي...	وان	تــكون	ضــروريــة	ومــتناســبة	مــع	مــا	يــلزم	
اتـــخاذه	مـــن	اجـــراءات	فـــي	مـــجتمع	ديـــمقراطـــي	ودون	ان	يـــمثل	خـــطرا	عـــلى	جـــوهـــر	الـــحق	فـــي	حـــريـــة	الـــتعبير	و	
االعــــالم	).	مــــن	جــــهة	اخــــرى	فــــان	التشــــريــــعات	الــــتي	تــــتعلق	بــــالــــحقوق	والحــــريــــات	ال	بــــد	ان	تــــأخــــذ	شــــكل	قــــوانــــني	
اســـاســـية	حســـب	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	،	وطـــاملـــا	ان	املشـــروع	املـــعروض	يـــتضمن	جـــوانـــب	تـــتعلق	بحـــريـــة	الـــتعبير	
والـصحافـة	،	فـال	بـد	ان	يـؤكـد	شـكل	الـقانـون	األسـاسـي،	فـي	حـني	ان	املشـروع	املـعروض	هـو	نـص	قـانـون	عـادي،	

وفي	هذا	مخالفة	دستورية	واضحة.	

ويــلغى	املشــروع	املــقترح	احــكامــا	تحــرريــة	تــضمنها	املــرســوم	115	فــي	عــالقــة	بــمنع	فــرض	اي	قــيود	تــعوق	حــريــة	
تـداول	املـعلومـات	او	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	مـختلف	مـؤسـسات	االعـالم	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـات	او	
يـكون	مـن	شـانـها	تـعطيل	حـق	املـواطـن	فـي	اعـالم	حـر	وتـعددي	وشـفاف،		وكـذلـك	يـحق	لـلصحفي	فـي	الـنفاذ	الـى	

املعلومات	واألخبار	وفي	حماية	سرية	مصادره	عند	قيامه	بمهامه.	

يـمكن	الـقول	ان	املشـروع	املـقترح	يـمثل	نـكسة	كـبيرة	فـي	مـجاالت	حـريـة	الـتعبير	والـصحافـة	ومـن	شـان	اقـراره	ان	
يلجم	الحريات	االعالمية	ويعود	بنا	الى	صحافة	التعليمات	والرقابة	الذاتية.	

اقرار	العقوبات	السالبة	للحرية:	•

تــضمن	مشــروع	الــقانــون	عــقوبــات	قــاســية	تــصل	الــى	عشــر	ســنوات	ســجنا	وبــالخــطية	الــتي	تــبلغ	خــمسني	الــف	
ديـنار	لـكل	شـخص	بـمن	فـيهم	الـصحفيون	اذا	اديـنوا	بـالـنفاذ	الـى	أسـرار	''	االمـن	الـوطـني''	او	نشـرهـا	وذلـك	دون	

ان	يحدد	املشروع	مفهوم	االمن	الوطني.	

ويمنع	املشروع	تطبيق	ظروف	التخفيف.	

ويـــنص	الـــفصل	8	عـــلى	عـــقاب	بـــالـــسجن	ألعـــمال	الـــتصويـــر	والنشـــر	بـــدون	تـــرخـــيص	مســـبق	داخـــل	املـــؤســـسات	
االمنية	او	العسكرية	او	على	ارض	العمليات	االمنية	والعسكرية	وكذلك	داخل	العربات	او	الوحدات.	

تـــؤكـــد	قـــساوة	الـــعقوبـــات	عـــلى	ارادة	واضـــحة	فـــي	فـــرض	قـــيود	صـــارمـــة	عـــلى	الـــعمل	االعـــالمـــي	وتـــقييد	الـــحق	فـــي	
النفاذ	الى	املعلومات	واألخبار	وتعطيال	لحق	املواطن	في	اعالم	حر	وتعددي	وشفاف.	



ومــــن	شــــان	الــــعقوبــــات	الــــسالــــبة	للحــــريــــة	نشــــر	الــــذعــــر	فــــي	الــــوســــط	االعــــالمــــي	وتــــخويــــف	الــــصحفيني	مــــن	الــــقيام	
بـرسـالـتهم	عـلى	اكـمل	وجـه.	كـما	ان	عـقوبـة	الـحبس	فـي	قـضايـا	الـصحافـة	والنشـر	مـخالـفة	لـلمعايـير	الـدولـية	فـي	

مجال	حرية	التعبير	ولالتفاقيات	ذات	الصلة	التي	صادقت	عليها	الدولة	التونسية.	

  



التوصيات
 

إّن	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	وفــي	ظــّل	تــواصــل	االعــتداء	عــلى	الــصحافــة	املحــلية	والــجهويــة	وعــدم	
تـفعيل	اإلطـار	الـقانـونـي	املـنظّم	لـقطاع	الـصحافـة	مـا	يـعكس	تـوجّــــه	نـحو	الـتضييق	عـلى	الـتداول	الحـّر	لـلمعلومـات	

والنفاذ	إليها		

وفي	ظل	توجه	نية	املشرع	الي	مواصلة	نقاش	قانون	زجر	االعتداءات	على	القوات	الحاملة	للسالح	توصي	بـ:		

مجـــلس	نـــواب	الـــشعب	بـــالـــسحب	الـــفوري	ملشـــروع	الـــقانـــون	فـــي	صـــيغته	الـــحالـــية	الـــتي	تـــمثل	خـــطرا	محـــدقـــا	•
بحرية	تدفق	املعلومات.	

الـنيابـة	الـعمومـية	بـاحـترام	خـصوصـية	الـعمل	الـصحفي	الـذي	ال	يـتناقـض	مـع	سـريـة	األبـحاث	وال	يـعمل	عـلى	•
نشر	محتويات	ال	تتعلق	بمحاضر	البحث.	

الــسياســيني	إلــى	احــترام	حــريــة	الــصحافــة	وعــدم	الــتدخــل	فــي	املــحتويــات	االعــالمــية	والــسعي	الــي	الــضغط	•
على	املؤسسات	االعالمية	خدمة	ملصالحهم.	

املـــؤسّــــــــسات	اإلعـــالمـــية	بـــاحـــترام	مـــبدأ	الـــفصل	بـــني	اإلدارة	والتحـــريـــر	واحـــترام	حـــقوق	الـــصحفيني	مـــن	ذلـــك	•
حقهم	في	االضراب	والتعبير	عن	احتجاجهم	بطرق	ال	تتناقض	مع	أخالقيات	املهنة.			

الــصحفيني	إلــى	الــتقيّد	بــأخــالقــيات	املــهنة	عــبر	تــفعيل	الــتضامــن	الــفعلي	بــني	الــزمــالء	فــي	حــاالت	االعــتداء	•
عـــليهم	خـــالل	تـــأديـــتهم	لـــعملهم	والـــتبليغ	الـــفوري	عـــنها	ملـــركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	

التونسيني.	



أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 
 

املفوضية السامية لحقوق االنسان
 

اليونسكو


