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مقــــــــــــــــــــــدّمة
ي NNقاس م NNدى ت NNقيّد ال NNدول NNة ب NNاح NNترام م NNبدأ ال NNحصول ع NNلى امل NNعلوم NNة وض NNمان اع NNالم ت NNعددي وش NNفاف ي NNقدم خ NNدم NNة
للمواطن بنصوصها الترتيبية املنظمة لعمل اإلدارات العمومية واملرافق العامة.
وم NNا وق NNع رص NNده خ NNالل شه NNر س NNبتمبر م NNن ال NNعام  2017ي NNقيم ال NNدل NNيل ع NNلى ال NNعوائ NNق ال NNتي ت NNحول دون ح NNصول
الNصحفي عNلى املNعلومNة داخNل املNرفNق الNعام املNرتNبط أسNاسNا بNاملNصلحة الNعامNة والNعراقNيل املNوضNوعNة عNلى تNداول
امل NNعلوم NNة وك NNشف م NNظاه NNر ال NNفساد وغ NNيره م NNن امل NNواض NNيع امل NNرت NNبطة ب NNها .وم NNا تح NNدي NNد م NNجال ع NNمل ال NNصحفيني ف NNي
املNN Nيدان سNN Nوى دلNN Nيل عNN Nلى عNN Nدم تخNN Nلص اإلدارة الNN NتونNN Nسية مNN Nن تNN NركNN Nة املNN NاضNN Nي ومNN NحاولNN Nة الNN Nتعتيم عNN Nلى بNN Nعض
املمارسات التي تمس من املصلحة العامة.
ويNصدر هNذا الNتقريNر فNي ظNل تNنامNي حNاالت املNنع مNن الNعمل فNي غNياب املNذكNرات واملNناشNير الNداخNلية والNنصوص
القانونية الواضحة التي تضع آليات للتعامل بني الصحفي واإلدارة ومؤسسات الخدمات.
هNNذه املNNظاهNNر الخNNطيرة الNNتي تNNعيق عNNمل الNNصحفي تNNجعل مNNن الNNوضNNع أكNNثر تNNعقيدا وتحNNرم املNNواطNNن واملجNNموعNNة
الNوطNنية مNن فNرصNة لNإلصNالح واالرتNقاء بNالخNدمNات الNعامNة وبNضمان املNصلحة الNعامNة فNي اطNار الNعمل الNصحفي
املسؤول.
وتحNرص الNنقابNة الNوطNنية لNلصحفيني الNتونNسيني عNبر وحNدة الNرصNد بNمركNز السNالمNة املNهنية عNلى تNوعNية الNصحفيني
بNحقوقNهم املNرتNبطة بNالNعمل املNيدانNي كNما تNقدم صNورة واضNحة لNبنود الNعالقNة بNني السNلطة والNصحفيني فNي اطNار
ضمان الحق في الحصول على املعلومة.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني
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اعتـــــــــــــــــــــــداءات شهـــــــــــــــر سبـــــــــــــــــــــتمبر 2017

انNخفضت وتNيرة االعNتداءات عNلى الحNريNات الNصحفية خNالل شهNر سNبتمبر مNن الNعام  2017مNقارنNة بشهNر أوت
ال NNذي سج NNلت ف NNيه  8اع NNتداءات .ووث NNقت وح NNدة ال NNرص NNد ب NNمرك NNز الس NNالم NNة امل NNهنية ب NNال NNنقاب NNة ال NNوط NNنية ل NNلصحفيني
الNتونNسيني  6اعNتداءات ضNد  5صNحفيني و 4صNحفيات يNعملون فNي قNناة تNلفزيNة وحNيدةو 3مNواقNع الNكترونNيةو2
إذاعات خاصة.

ووثّNNقت وحNNدة الNNرصNNد انخNNراط األعNNوان الNNعمومNNيني واملNNوظNNفني الNNعمومNNيني واألمNNنيني فNNي أغNNلب االعNNتداءات عNNلى
الح NNري NNات ال NNصحفية ح NNيث ك NNان األع NNوان ال NNعموم NNيون م NNسؤول NNني ع NNلى  2اع NNتداءات ف NNي ح NNني ك NNان امل NNوظ NNفون
الNعمومNيون مNسؤولNون عNن  2اعNتداءات فNي حNني كNان األمNنيون مNسؤولNون عNلى اعNتداءيNن فNي الNوقNت الNذي كNان
املسؤولون السياسيون مسؤولني على اعتداء وحيد.
األمNNر الNالّفNNت خNNالل هNNذا الشهNNر تNNمثّل فNNي ارتNNفاع عNNدد حNNاالت املNNنع مNNن الNNعمل حNNيث مNNثلت  5حNNاالت مNNن أصNNل
ستة في الوقت الذي تم تسجيل حالة اعتداء بالعنف الشديد طالت الصحفي حمدي السويسي بصفاقس .
وقNNد طNNالNNت االعNNتداءات الNNصحفيني املNNقيمني فNNي تNNونNNس الNNكبرى فNNي  4مNNناسNNبات فNNي حNNني طNNال الNNصحفيني فNNي
والية مدنني اعتداء وحيد والصحفيني في صفاقس اعتداء وحيد.

صعوبات في الحصول على املعلومة
أقNر الNتقريNر السNداسNي لNوحNدة الNرصNد اإلشNكالNية الNكبرى الNتي يNعانNيها الNصحفيون فNي الNحصول عNلى املNعلومNة
وارت NNبطت  53ب NNامل NNائ NNة م NNن االع NNتداءات ب NNضرب م NNبدأ ال NNحصول ع NNلى امل NNعلوم NNة وي NNواص NNل امل NNوظ NNفون ال NNعموم NNيون
واألعوان العموميون مسار تعطيل عمل الصحفيني عبر تواتر عمليات املنع من العمل

• منع "الحوار التونسي" من العمل
• املكان  :تونس
• التاريخ  18 :سبتمبر 2017
• امل[ [ [[عتدى ع[ [ [[ليهم  :ف[ [ [[ريق ع[ [ [[مل ق[ [ [[ناة
"الحوار التونسي"
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• املعتدي  :موظف عمومي
• الوقائع :
Nعرض الNNفريNNق الNNصحفي لNNحصة " مNNا لNNم يNNقل" بNNقناة الNNحوار الNNتونNNسي لNNلمنع مNNن الNNعمل داخNNل املسNNلخ الNNبلدي
تّ N
بNNالNNورديNNة بNNالNNعاصNNمة مNNن قNNبل طNNبيب بNNيطري وطNNالNNبهم الNNطبيب بNNالNNحصول عNNلى تNNرخNNيص مNNن املNNصالNNح الNNبلديNNة
للتصوير.
وأفNاد أيNمن مNعتوق الNصحفي بNقناة "الNحوار الNتونNسي" لNوحNدة الNرصNد بNمركNز السNالمNة املNهنية بNالNنقابNة الNوطNنية
لNNلصحفيني الNNتونNNسيني أنNNه "تNNوجNNهنا إلNNى املسNNلخ لNNلتصويNNر بNNعد الNNحصول عNNلى إذن الNNتصويNNر مNNن والNNي تNNونNNس
ع NNمر م NNنصور ب NNتاري NNخ  15س NNبتمبر  "2017م NNضيفا " ب NNعد وص NNول NNنا إل NNى امل NNكان ع NNمد ط NNبيب ب NNيطري إل NNى م NNنعنا
وطالبنا بالحصول على ترخيص من املصالح البلدية التي يعود إليها املسلخ بالنظر".
• منع "الحوار التونسي" من العمل ثانية
• املكان  :تونس
• التاريخ  19 :سبتمبر 2017
• امل [[عتدى ع [[ليهم  :ف [[ريق ع [[مل ق [[ناة "ال [[حوار
التونسي"
• املعتدي  :عون عمومي
• الوقائع :
مNN Nنع عNN Nون بNN NاملسNN Nلخ الNN Nبلدي بNN NالNN NورديNN Nة فNN NريNN Nق عNN Nمل قNN Nناة "الNN Nحوار
الNتونNسي" مNن الNعمل خNالل تNنقلهم لNتصويNر طNريNقة اخNتيار الNحيوانNات وذبNحها وحNفظها .وطNالNب الNعون الNفريNق
الصحفي بالحصول على ترخيص من مصالح وزارة التجارة
وأفNNاد أيNNمن مNNعتوق لNNوحNNدة الNNرصNNد أنNNه "اثNNر مNNنعنا فNNي  18سNNبتمبر تNNوجNNهنا بNNطلب تNNصويNNر إلNNى رئNNيس الNNبلديNNة
ال NNذي م NNنحنا ت NNرخ NNيصا ش NNفاه NNيا ب NNال NNتصوي NNر" م NNضيفا " ع NNند ت NNنقلنا إل NNى املس NNلخ ل NNلتصوي NNر م NNنعنا أح NNد األع NNوان
مطالبا بالحصول على ترخيص من مصالح وزارة التجارة".
وقد تحصلت وحدة الرصد على نسخة من املراسلة التي تم ايداعها مكتب الضبط بالبلدية.

• منع "الحوار التونسي" من العمل للمرة الثالثة
• املكان  :تونس
• التاريخ  20 :سبتمبر 2017
• املعتدى عليهم  :فريق عمل قناة "الحوار التونسي"
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• املعتدي  :عون عمومي
• الوقائع :
تNم مNنع فNريNق عNمل قNناة "الNحوار الNتونNسي" مNن الNتصويNر فNي املسNلخ الNبلدي بNالNورديNة لNلمرة الNثالNثة عNلى الNتوالNي
رغم حصول الفريق على ترخيص شفاهي من مصالح وزارة التجارة.
وأفNNاد صNNحفيو الNNقناة لNNوحNNدة الNNرصNNد بNNمركNNز السNNالمNNة املNNهنية بNNالNNنقابNNة الNNوطNNنية لNNلصحفيني الNNتونNNسيني أنNNه "رغNNم
الNNحصول عNNلى تNNرخNNيص شNNفاهNNي مNNن وزارة الNNتجارة إال أنNNه تNNم مNNنع الNNفريNNق مNNرة أخNNرى ولNNم يNNتمكن الNNفريNNق مNNن
ال NNتصوي NNر اال ب NNعد زي NNارة أده NNا وال NNي ت NNون NNس ع NNمر م NNنصور إل NNى املس NNلخ ف NNي ن NNفس ال NNيوم ول NNم ي NNتمكن ال NNفري NNق م NNن
الحصول إال على بعض املشاهد".
مNن جNانNبه قNال حNمزة بNل ّومNي مNع ّد ومNق ّدم حNصة "مNا لNم يNقل" لNوحNدة الNرصNد أ ّن املNسؤولNني عNلى املNنع هNم الNعامNلون
ث ال NNتقري NNر ف NNي
ب NNاملس NNلخ امل NNذك NNور وليس NNت م NNع م NNصال NNح وزارة ال NNتجارة أو ال NNبلدي NNة أو ال NNوالي NNة ،م NNضيفا أنّ NNه وب NNعد ب ّ N
الNعدد األول مNن حNصة "مNا لNم يNقل" بNتاريNخ يNوم الخNميس  21سNبتمبر  2017وبNث مNقاطNع مNن املNنع مNن الNعمل
اتّصلت وزارة التجارة به وأعملته أنّه بإمكان الفريق التصوير في مناسبة قادمة.

الNرأي الNقانNونNي  :يقتضى الNفصل الNتاسNع مNن املNرسNوم  115مNنع فNرض أي قNيود تNعوق حNريNة تNداول املNعلومNات
أو األخNبار ومNن شNأنNها أن تNعطل حNق املNواطNن فNي إعNالم حNر وتNعددي وشNفاف ويجNرم الNفصل  136مNن املجNلة
الجزائية أفعال املنع من العمل وتعطيل حرية الشغل
• اعتداء على مراسل النبأ في تونس
• املكان  :تونس
• التاريخ  25 :سبتمبر 2017
• امل [[عتدى ع [[ليهم  :ص [[فاون أب [[و س [[همني
مراسل قناة "النبأ" الليبية.
• املعتدي  :مسؤولون سياسيون
• الوقائع :
اعNN Nتدى اثNN Nنني مNN Nن املNN NشاركNN Nني فNN Nي لNN Nقاء املجNN Nلس
األع NNلى ل NNلدول NNة ل NNفظيا ع NNلى م NNراس NNل ق NNناة ال NNنبأ ال NNليبية ص NNفوان أب NNو س NNهمني إث NNر
إعNNالنNNه خNNبر اتNNفاق حNNول الNNغاء املNNادة الNNثامNNنة مNNن االتNNفاق الNNسياسNNي الNNليبي )اتNNفاق الNNصخيرات( املNNرتNNبطة بNNنقل
جميع املناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة املجلس الرئاسي.
وأفNاد أبNو سNهمني لNوحNدة الNرصNد بNمركNز السNالمNة املNهنية بNالNنقابNة الNوطNنية لNلصحفيني الNتونNسيني " كNنت بNصدد
تNNغطية الNNحوار الNNليبي املNNنعقد بNNليبيا حNNني تNNوجNNه الNNيا مNNسؤولNNني لNNيبيني واتNNهمانNNي بنشNNر أخNNبار زائNNفة عNNلى خNNلفية
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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نشNري خNبراالتNفاق عNلى الNغاء املNادة الNثامNنة مNن اتNفاق الNصخيرات" مNضيفا "قNام املNسؤولNني بتهNديNدي بNاالعNتداء
املNادي اذا لNم أتNوقNف عNن تNغطية الNخبر مNؤكNديNن أنNه يNمكنهما اخNراجNي مNن الNفندق حNيث تNدور املNحادثNات بNرعNايNة
أممية".
الNرأي الNقانNونNي  :يNعاقNب الNفصل  14مNن املNرسNوم  115كNل مNن أهNان صNحفيا أو تNعدى عNليه بNالNقول أو االشNارة
أو الNNفعل أو التهNNديNNد خNNالل مNNباشNNرتNNه لNNعمله يNNعقوبNNة االعNNتداء عNNلى شNNبه املNNوظNNف الNNعمومNNي ويNNنص الNNفصل  9مNNن
نNNفس املNNرسNNوم أنNNه يNNمنع فNNرض أي قNNيود تNNعوق حNNريNNة تNNداول املNNعلومNNات أو يNNكون مNNن شNNأنNNها تNNعطيل حNNق املNNواطNNن
في إعالم حر تعددي وشفاف
• منع فريق عمل موقع "نواة" من العمل
• املكان  :تونس
• التاريخ  27 :سبتمبر 2017
• املعتدى عليهم  :فريق عمل موقع نواة
• املعتدي  :عون عمومي
• الوقائع :
م NN Nنع أع NN Nوان ب NN Nلدي NN Nة ت NN Nون NN Nس ف NN Nري NN Nق ع NN Nمل امل NN Nوق NN Nع
االل NNكترون NNي "ن NNواة" خ NNالل ت NNصوي NNره NNم ل NNروب NNورت NNاج
في ساحة الشهيد محمد البراهمي بالعاصمة.
وأفNNادت هNNندة الNNشنّاوي الNNصحفية بNNاملNNوقNNع لNNوحNNدة الNNرصNNد بNNمركNNز السNNالمNNة املNNهنية بNNالNNنقابNNة الNNوطNNنية لNNلصحفيني
الNNتونNNسيني " :مNNنعني أحNNد األعNNوان الNNتابNNعني لNNلبلديNNة مNNن إجNNراء حNNوارات صNNحفية فNNي سNNاحNNة محNNمد الNNبراهNNمي
ب NNال NNعاص NNمة وط NNال NNبني ب NNاالس NNتظهار ب NNترخ NNيص ال NNتصوي NNر ف NNي ال NNفضاء ال NNعموم NNي رغ NNم أن NNي ق NNدم NNت ل NNه ب NNطاق NNتي
الصحفية".
Nصل هNNاتNNفيا بNNعدد مNNن أعNNوان الNNبلديNNة تNNحول عNNلى اثNNر  5مNNنهم
وأضNNافNNت الNNشنّاوي لNNلوحNNدة أ ّن الNNعون املNNذكNNور اتّ N
للساحة وطلبوا منها االستظهار بالترخيص حتّى تتم ّكن من التصوير وإجراء الحوارات الصحفية.
Nنص ع NNلى وج NNوب االس NNتظهار ب NNال NNترخ NNيص وال ي NNمكن ل NNهم
وق NNد ح NNاول NNت ال NNشناوي إع NNالم األع NNوان أ ّن ال NNقان NNون ال ي ّ N
مNنعها مNن الNعمل ،لNكن مNا راعNها إالّ تهجNم أحNد االعNوان عNليها لNفظيا وعNلل مNنعه لNها بNتلقيه تNعليمات مNن رئNيسه
املباشر.
وقد تم فظ االشكال بتدخل ادارة املؤسسة ونقابة الصحفيني .
• الرأي القانوني :
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ل NNيس ه NNناك أي ن NNص ق NNان NNون NNي ي NNوج NNب ح NNصول ال NNصحفي ع NNلى ت NNرخ NNيص ب NNال NNتصوي NNر ف NNي األم NNاك NNن ال NNعام ويج NNرم
الNفصل  136مNن املجNلة الجNزائNية مNنع الNعمل كNما يNعاقNب الNفصل  14مNن املNرسNوم  115كNل مNن أهNان صNحفيا أو
تعدى عليه بالقول واالشارة والفعل.

• منع صحفيات من العمل في جربة
• املكان  :مدنني
• التاريخ  27 :سبتمبر 2017
• امل [ [[عتدى ع [ [[ليهم  :س [ [[ام [ [[ية
ب[ [ [[يول[ [ [[ي م[ [ [[راس[ [ [[لة إذاع[ [ [[ة
"ج [ [[وه [ [[رة أف أم"  ،ن [ [[عيمة
خ [ [[ليصة م [ [[راس [ [[لة م [ [[وق [ [[ع
"أخ [ [ [ [ [ب[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [[ار
ال[ج [ [ [ [ [م[ه[وري[ [ [ [ [[ة"وع [ [ [ [ [ف[اف
ال[ [[ودرن[ [[ي م[ [[راس[ [[لة م[ [[وق[ [[ع
"تونس الرقمية"
• املعتدي  :عون عمومي
• الوقائع :

ع NNمد أح NNد ال NNعام NNلون ف NNي املس NNلخ ال NNبلدي ب NNحوم NNة ال NNسوق ج NNرب NNة إل NNى االع NNتداء ب NNال NNعنف امل NNادي وامل NNعنوي ع NNلى 3
صحفيات خالل عملهن على تغطية وضعية املسلخ بعد تسجيل عدة تشكيات من قبل املواطنني.
وأف NNادت س NNام NNية ب NNيول NNي م NNراس NNلة اذاع NNة "ج NNوه NNرة أف أم" ال NNخاص NNة ل NNوح NNدة ال NNرص NNد ب NNمرك NNز الس NNالم NNة امل NNهنية أن NNه
"ت NNنقلت رف NNقة ال NNزم NNيلتني ن NNعيمة خ NNليصة ع NNن م NNوق NNع "أخ NNبار الج NNمهوري NNة" وع NNفاف ال NNودرن NNي ع NNن م NNوق NNع "ت NNون NNس
الNرقNمية" إلNى املسNلخ الNبلدي وقNمنا بNالNتصويNر خNارج املسNلخ دون أي مNضايNقة ،وتNفاجNأنNا بخNروج شNخص مNن
املسNلخ يNدعNي انNه طNبيب بNيطري وتهجNمه عNلينا وطNلب مNنا عNدم الNتصويNر" مNضيفة "عNمد الNشخص إلNى دفNعي
ومحاولة افتكات أدوات التصوير والهواتف الخاصة بنا".
وأك NNدت اال NNبيول NNي ل NNوح NNدة ال NNرص NNد أن "ال NNشخص ال يح NNمل أي ص NNفة رس NNمية ول NNم ي NNدل NNي ب NNما ي NNفيد ص NNفته وط NNال NNبنا
ورغNم ذلNك قNمنا بNمده بNوثNائNقنا وبNطاقNتنا ولNكنه طNالNبنا بNاملNغادرة بNتعلة عNدم حNملنا لNتصريNح بNالNتصويNر مNن مNعتمد
الNNجهة أو مNNن رئNNيس الNNنيابNNة الNNخصوصNNية والNNحصول عNNلى هNNذه الNNتصاريNNح يNNكون فNNي الNNغالNNب غNNير مNNمكن أمNNام
الوضعية الكارثية لهذا املسلخ"
وقNNد تNNواصNNلت وحNNدة الNNرصNNد مNNع الNNصحفيتني نNNعيمة خNNليصة وعNNفاف الNNودرنNNي الNNلتني أكNNدتNNا هNNذه الNNوقNNائNNع مNNرفNNوقNNة
بمقطع فيديو يوثق تصريحاتهن ويشرح تفاصيل االعتداء مؤكدات أن الشخص املعتدي اختفى داخل
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مNNن جNNانNNبه أكNNد مNNعتمد حNNومNNة الNNسوق نNNادر الخNNميلي أن "الNNتصويNNر داخNNل أسNNوار املسNNلخ تNNتطلب تNNرخNNيص مNNن
بNلديNة حNومNة الNسوق وهNو لNيس الNحال" مNضيفا "أي شNخص يNعمل داخNل أسNوار املسNلخ مNن حNقه مNنع أي غNريNب
من التصوير".

االعتداءات املادية على الصحفيني مساس من كرامة الصحفي
رغ NNم ق NNلة ع NNدده NNا ت NNعد االع NNتداءات امل NNادي NNة ع NNلى ال NNصحفي خ NNالل ت NNأدي NNة ع NNمله م NNن أخ NNطر االع NNتداءات ال NNتي ي NNتم
تNNسجيلها شهNNريNNا مNNن عNNدة أطNNراف ومNNن بNNينها األمNNن وهNNي تNNتطلب تNNتبع قNNانNNونNNيا لNNلمعتديNNن عNNلى مNNعنى الNNفصل
 125من املجلة الجزائية بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي خالل تأدية عمله بالقول واالشارة والفعل

• اعتداء أمني على الصحفي "حمدي السويسي"
• املكان  :صفاقس
• التاريخ  18 :سبتمبر 2017
• امل [ [[عتدى ع [ [[ليهم  :ح [ [[مدي ال [ [[سوي [ [[سي ال [ [[صحفي
بإذاعة "الديوان أف أم"
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
أوق NNفت ف NNرق NNة أم NNنية ال NNصحفي ب NNإذاع NNة "ال NNدي NNوان أف أم" ح NNمدي
الNN NسويNN Nسي خNN Nالل تNN Nغطيته لتحNّ N Nرك احNN NتجاجNN Nي أمNN Nام املNN NدرسNN Nة
اإلبNتدائNية بNحي البحNري بNواليNة صNفاقNس .وقNد عNمد األعNوان إلNى
اإلع NNتداء ب NNال NNعنف امل NNادي ع NNلى ال NNصحفي خ NNالل ن NNقله إل NNى م NNرك NNز
األمن مما انجر عنه أضرار جسدية وتسبب في تحطم نظارته.
وأفNNاد حNNمدي الNNسويNNسي لNNوحNNدة الNNرصNNد بNNمركNNز السNNالمNNة املNNهنية بNNالNNنقابNNة الNNوطNNنية لNNلصحفيني الNNتونNNسيني أنNNه "
NدرسNة فNائNزة الNسويNسي فNي املNباشNر عNلى
خNالل نNقلي لNتفاصNيل االحNتجاج وتNدخNل أعNوان األمNن لNتأمNني دخNول امل ّ
مNوجNات إذاعNة "الNديNوان أف أم" الNجهويNة فNي تNمام الNتاسNعة صNباحNا تNوجNه نNحوي  5أعNوان وطNلبوا مNني مNغادرة
املNكانNوعNند مNواصNلتي لNعملي عNمدوا إلNى فNاتNكاك هNاتNفي الNجوال ومNحول األرقNام الNتي فNيه وحNافNظة أوراقNي الNتي
حاولت أن أسحب منها بطاقة صحفي محترف للتعريف بنفسي وعمدوا الي تمزيقها".
ورغم إفصاح الصحفي عن هويته إال أن أعوان األمن اعتدوا وعملوا على إيقافه بمركز األمن القريب.
وقNNد تNNواصNNلت وحNNدة الNNرصNNد بNNمديNNر مNNكتب االتNNصال واالعNNالم بNNوزارة الNNداخNNلية يNNاسNNر مNNصباح الNNذي أكNNد أن "
أعNوان األمNن قNامNوا بNإيNقاف الNسويNسي لNالشNتباه بNيه فNي بNدايNة األمNر ألنّNه كNان يNلبس سNرواال قNصيروقNد اعNتقد
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أعNNوان األمNNن أنّNNه مNNن املNNحتجني ض ّ Nد املNNعلمة" وأضNNاف مNNصباح أنNNه "فNNي حNNال ثNNبت أن الNNصحفي قNNام بNNتقديNNم
هويته الصحفية لألمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة".
وبNعد تNدخNل مNصباح قNدم رئNيس املNركNز اعNتذاره لNلصحفي وقNد اسNترجNع وثNائNقه بNعد خNروجNه مNن مNنطقة األمNن مNن
قبل بعض الذين احتفظوا بها من شهود عيان.
وفNي سNياق مNتصل تNنقل رئNيس تحNريNر إذاعNة "ديNوان أف أم" مهNدي بNن عNمر إلNى مNنطقة األمNن مNصحوبNا بNعدل
تنفيذ اثر إيقاف زميله وتعرض للدفع من قبل عون ال/أن الذي اعتدى ماديا على السويسي.
وقد تحصلت وحدة الرصد على تسجيل صوتي يؤكد تصريحات السويسي.
• الرأي القانوني :
يNنص الNفصل  14مNن املNرسNوم  115أن لNلصحفي أثNناء قNيامNه بNعمله صNفة شNبه املNوظNف الNعمومNي ويNتمتع بNنفس
الحNNمايNNة الجNNزائNNية ويNNعاقNNب مNNن أهNNان الNNصحفي أو تNNعدى عNNليه بNNالNNقول أو بNNالNNفعل أو بNNالتهNNديNNد بNNنسف الNNعقاب
املسلط على املعتدي على شبه املوظف ويعاقب الفصل  136من املجلة الجزائية على خلفية املنع من العمل.
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تراخيص التصوير
غياب السند القانوني وتضييقات بالجملة
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أبNNرز الNNحاالت الNNتي سجNNلناهNNا خNNالل شهNNر سNNبتمبر كNNانNNت حNNاالت مNNنع مNNن الNNعمل داخNNل املNNناطNNق الNNبلديNNة كNNمنع
قNناة "الNحوار الNتونNسي" مNن الNتصويNر  3مNرات ومNنع الNصحفيات مNن الNتصويNر فNي حNومNة الNسوق جNربNة أو فNي
األمNاكNن الNعامNة كNالحNدائNق الNعامNة كNما هNو الNحال فNي وضNعية مNوقNع "نNواة" ،وهNو مNا يNعتبر تNراجNعا عNلى مسNتوى
حرية العمل امليداني ووضع قيود إضافية على تداول املعلومة مما يخالف أحكام القانون.
وفNي كNل مNرة يNقع الحNد مNن حNريNة الNعمل يNتعلل املNسؤولNون بNالNتراخNيص الNتي ال تجNد لNها سNندا قNانNونNيا مNعلنا فNي
ال NNنصوص امل NNنشورة ك NNامل NNرس NNوم  115ال NNخاص بح NNري NNة ال NNصحاف NNة وال NNطباع NNة والنش NNر أو ال NNدس NNتور وتتجس NNد ف NNي
شكل مناشير غير منشورة في الرائد الرسمي كاملنشور عدد  4أو املذكرات الداخلية.

 .1الترخيص في التصوير في قاعات املحاكم :
يNNتعلق هNNذا الNNترخNNيص بNNأعNNمال الNNتصويNNر الNNشمسي أو الNNسمعي الNNبصري داخNNل املNNحاكNNمويNNنص الNNفصل 62
من املرسوم املذكور على ما يلي
"يحج NNر أث NNناء امل NNراف NNعات وداخ NNل ق NNاع NNات ج NNلسات امل NNحاك NNم اس NNتعمال آالت ال NNتصوي NNر ال NNشمسي أو ال NNهوات NNف
ّN
الNNجوالNNة أو الNNتسجيل الNNسمعي أو الNNسمعي الNNبصري أو أي وسNNيلة أخNNرى إال إذا صNNدرت فNNي ذلNNك رخNNصة مNNن
الس NNلطة ال NNقضائ NNية ذات ال NNنظر .وك NNل م NNخال NNفة له NNذه األح NNكام ي NNعاق NNب ع NNنها بخ NNطية م NNن م NNائ NNة وخ NNمسني إل NNى
خمسمائة دينار مع حجز الوسائل املستعملة لذلك الغرض"
ويشNNترط الNNفصل  61مNNن املNNرسNNوم  115الNNترخNNيص مNNن املNNحكمة املتعهNNدة بNNخصوص أعNNمال الNNتصويNNر املNNتعلقة
ب NNال NNظروف امل NNحيطة ب NNامل NNحاك NNمات امل NNتعلقة ب NNالج NNرائ NNم وال NNجنح امل NNنصوص ع NNليها ب NNال NNفصول 201و 240م NNن املج NNلة
الجزائية )جرائم قتل(.

 .2الترخيص في التصوير في املناطق العسكرية واألمنية
يNمنع الNتصويNر داخNل مNراكNز الNسيادة وحNولNها إال بNترخNيص مNن وزاراتNي الNداخNلية والNدفNاع .وفNي الNعادة تNوجNد
عالمات ظاهرة على أسوار أو مداخل املؤسسات األمنية والعسكرية تنص صراحة على منع التصوير.
والNتراخNيص األمNنية والNعسكريNة تNعتمد عNلى قNرارات ومNناشNير إداريNة داخNلية ،وال تNوجNد نNصوص قNانNونNية تNنظم
تNلك الNعمليات ومNنشورة بNالجNريNدة الNرسNمية .وأدى عNدم االعNالم بNتلك الNتراتNيب الNداخNلية إلNى تNعدد حNاالت املNنع
مNن الNتصويNر وخNاصNة أثNناء مNعايNنات الجNرائNم الNجنائNية أو أثNناء الNعمليات الNعسكريNة ضّ Nد الجNماعNات اإلرهNابNية
أو كذلك أثناء تغطية املظاهرات والتحركات االجتماعية.
فNي حNاالت الNتدخNل األمNني يNتذرع املNسؤولNون األمNنيون بNالNدواعNي األمNنية ملNنع الNصحفيني مNن أداء عNملهم فNي
نNقل األحNداث لNلمشاهNديNن .كNما شهNدت عNدة عNمليات عNسكريNة اعNتداءات عNلى املNصوريNن الNصحفيني مNثل حجNز
املNNعدات وإفNNراغ اآلالت مNNن الNNصور واملNNشاهNNد وأحNNيانNNا تحNNطيمها تNNمامNNا .وأمNNام هNNذا الNNفراغ الNNقانNNونNNي اسNNتغلت

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

12

تقرير شهر سبتمبر 2017

الس NNلطة مش NNروع ق NNان NNون زج NNر االع NNتداءات ع NNلى ال NNقوات ال NNحام NNلة للس NNالح ل NNتضمينه أح NNكام NNا ت NNتعلق ب NNضرورة
الحصول على تراخيص للتصوير داخل املناطق واملقرات والسيارات األمنية والعسكرية.

 .3التصوير في األماكن العامة :
يNNعتبر الNNتصويNNر فNNي األمNNاكNNن الNNعامNNة مNNباحNNا وال يNNخضع إلNNى أي تNNرخNNيص إداري فNNبإمNNكان املNNصور الNNصحفي
الNNتقاط الNNصور واملNNشاهNNد بNNكامNNل الحNNريNNة مNNع مNNراعNNاة املNNوانNNع املNNتعلقة بNNاملNNقرات الNNحساسNNة ذات الNNطابNNع األمNNني
والعسكري وكذلك بالحق في الصورة وبحماية الحياة الخاصة والحميمية.
ال ي NNجوز م NNثال ت NNصوي NNر أش NNخاص ونش NNر ص NNوره NNم إال ب NNعد إع NNالم NNهم ب NNذل NNك واالس NNتئذان م NNنهم .وي NNمكن أن ي NNؤدي
انNN Nتهاك الNN Nحق فNN Nي الNN Nصورة إلNN Nى الNN NتغريNN Nم .كNN Nما أن مNN Nن واجNN Nب املNN Nصور الNN Nصحفي احNN Nترام الNN Nحياة الNN NخاصNN Nة
والحNNميمية وعNNدم الNNتقاط صNNور ومNNشاهNNد ألشNNخاص فNNي وضNNعيات خNNاصNNة .ويNNعبر عNNن الNNفئة الNNتي تNNنتهك الNNحق
ف NNي ال NNحياة ال NNخاص NNة بـ "ال NNباب NNارات NNزي" أو "امل NNصورون امل NNتطفلون" وت NNؤدي ت NNلك األع NNمال إل NNى أض NNرار م NNعنوي NNة
موجبة للتعويض ولو تعلقت باملشاهير.
أم NNا ت NNصوي NNر ال NNشخصيات ال NNعام NNة ونش NNر ص NNوره NNا )س NNياس NNية ،ن NNقاب NNية ،ث NNقاف NNية ،م NNدن NNية  (...ف NNال ي NNنتهك ال NNحق ف NNي
Nمس نشNNر صNNورهNNم بNNالNNحق فNNي الNNصورة وهNNذا يسNNتخلص مNNن
الNNصورة بNNاعNNتبار أنNNهم مNNعرفNNون لNNدى الNNعموم وال يّ N
املبادئ العامة حول الضرر املدني.

 .4التصوير داخل املباني واملقرات املدنية :
ال يNN NوجNN Nد نNN Nص يNN Nمنع الNN NتصويNN Nر داخNN Nل املNN Nقرات واملNN NبانNN Nي املNN NدنNN Nية سNN Nواء كNN NانNN Nت تNN NابNN Nعة لNN Nالدارات الNN NعمومNN Nية أو
ل NNلمؤس NNسات ال NNعموم NNية أو للج NNماع NNات املح NNلية .إال أن ال NNعدي NNد م NNن ه NNذه امل NNؤس NNسات أص NNدرت ن NNصوص NNا ت NNرت NNيبية
داخ NNلية غ NNير م NNنشورة تش NNترط م NNن خ NNالل NNها ال NNترخ NNيص املس NNبق ل NNلتصوي NNر داخ NNلها .وال NNغري NNب ف NNي األم NNر أن ه NNذه
ال NNنصوص ال ي NNتم إع NNالم وس NNائ NNل اإلع NNالم ب NNها وك NNثيرا م NNا ي NNفاج šامل NNصور ال NNصحفي ب NNمنعه م NNن ال NNتصوي NNر داخ NNل
مسNNتشفى أو جNNامNNعة أو مسNNلخ بNNلدي بNNدعNNوى عNNدم حNNيازتNNه لNNترخNNيص فNNي الNNتصويNNر ال عNNلم لNNه بNNه مسNNبقا ولNNم يNNتم
إعالم وسائل اإلعالم به.
وحسب التجربة الواقعية فإن التراخيص في التصوير التي أعطيت للصحفيني كانت "شفاهية".
ي NNفتح ع NNدم نش NNر ال NNنصوص امل NNتعلقة ب NNال NNتراخ NNيص واس NNناده NNا ب NNطري NNقة ش NNفاه NNية وان NNتقائ NNية ال NNباب واس NNعا أم NNام
التعسف والتمييز بني مؤسسات اإلعالم.

 .5بث مواد تلفزيونة باتجاه الخارج
ي NNخضع ب NNث ب NNرام NNج وم NNواد ت NNلفزي NNون NNية ب NNات NNجاه ال NNخارج إل NNى رخ NNصة خ NNاص NNة ت NNسنده NNا ال NNوك NNال NNة ال NNوط NNنية ل NNلترددات
ويمكن القول بأن لهذه الرخصة صبغة فنية وتقنية أكثر منها إدارية.
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 .6رخصة االنتصاب للمؤسسات اإلعالمية األجنبية
يNNسند هNNذا الNNترخNNيص مNNن قNNبل مNNصالNNح اإلعNNالم واالتNNصال لNNدى رئNNاسNNة الNNحكومNNة ويNNسمى أيNNضا بـ "االعNNتماد"
ويسند ملكاتب القنوات التلفزية ألجنبية ومكاتب وكالت األنباء الدولية والجرائد األجنبية ومراسليهم بتونس.
يNNقول عNNالء زعNNتبور مNNديNNر مNNكتب الNNعربNNي الجNNديNNد فNNي تNNونNNس أنNNه "يNNتم مNNنحنا تNNرخNNيصا شهNNريNNا لNNلتصويNNر إضNNافNNة
الNي بNطاقNة االعNتماد رغNم غNياب الNسند الNقانNونNي" .مNن جNانNبه يNؤكNد عNبدو الNرزقNي مNراسNل قNناة  2018الNليبية أنNه
"نجNNد صNNعوبNNة فNNي اإلجNNراءات الNNروتNNينية لتجNNديNNد الNNترخNNيص كNNل شهNNر رغNNم حNNملنا لNNبطاقNNات االعNNتماد ويNNكون مNNن
الصعب عليا االلتحاق بالعاصمة خالل تنقالتي في الجهات ألخذ نسخة الترخيص".
وت NNبني ال NNوث NNيقة امل NNراف NNقة ل NNلتقري NNر أن رخ NNصة ال NNتصوي NNر ال NNواردة م NNن رئ NNاس NNة ال NNحكوم NNة خ NNالل شه NNر س NNبتمبر 2017
يNتضح أن هNذه املNؤسNسات األجNنبية خNاضNعة كNذلNك لNترخNيص اداري لNلقيام بNأعNمال الNتصويNر والNتقاط املNشاهNد
فNي األمNاكNن الNعامNة .وهNو تNرخNيص محNدد بNمدة مNعينة ومNن خNالل نNموذج الNقرار املNشار إلNيه فNإن تNلك املNدة هNي
شهر واحد.
وتNNتضمن الNNرخNNصة دعNNوة للسNNلطة املNNعنية لNNتسهيل مNNهمة الNNفريNNق املNNعني" .ويNNمكن الNNقول بNNأن الNNترخNNيص بNNالNNعمل
املNيدانNي غNير قNانNونNي بNالنسNبة لNلمكاتNب الNتي تNحصلت عNلى االعNتماد ويNجب مNساواتNها بNاملNؤسNسات اإلعNالمNية
الNNتونNNسية ومNNعامNNلتها طNNبق نNNفس املNNعايNNير .مNNثل هNNذه الNNتراخNNيص لNNلمؤسNNسات اإلعNNالمNNية األجNNنبية مNNن شNNأنNNها أن
تمثل نوعا من الضغط عليها والتأثير على املحتوى اإلعالمي الذي تنشره.

 .7حاالت املنع املطلق من التصوير
ن NNص ع NNليها ال NNفصل  60م NNن امل NNرس NNوم  115وال NNذي م NNنع ن NNقل م NNعلوم NNات ب NNأي وس NNيلة ك NNان NNت ب NNما ف NNيها ال NNتصوي NNر
بNNخصوص جNNرائNNم االغNNتصاب أو التحNNرش الNNجنسي مNNع تNNعمد ذكNNر اسNNم الNNضحية أو تسNNريNNب أي مNNعلومNNات قNNد
تسمح بالتعرف عليها.

 .8تراخيص خاصة
أص NNدر وزراء ال NNداخ NNلية وال NNدف NNاع ال NNوط NNني وال NNتجهيز واالس NNكان وال NNنقل وال NNسياح NNة وال NNصناع NNات ال NNتقليدي NNة ق NNرار
مشNNتركNNا مNNؤرخNNا فNNي  6أفNNريNNل  1995يNNتعلق بNNالNNتصويNNر الNNشمسي والNNسينمائNNي مNNن الNNجهو لNNلسياحNNة واالشNNهار.
وتNسند وزارة الNثقافNة مNمثلة فNي وكNالNة احNياء الNتراث تNرخNيصا بNالNتصويNر فNي املNواقNع االثNريNة واملNعالNم الNتاريNخية
وذلNك لNلمؤسNسات الNثقافNية والNسياحNية واالعNالمNية الNراغNبة فNي ذلNك مNثل ديNوان الNسياحNة واملNؤسNسات الNتلفزيNة ..
الخ .
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التوصيات
إنه على ضوء اعتداءات شهر سبتمبر  2017تطالب النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني :
 رئNNاسNNة الNNحكومNNة بNNإلNNغاء الNNعمل بNNاملNNناشNNير املNNعطلة لNNعمل الNNصحفيني وإصNNدار املNNناشNNير واملNNذكNNرات الNNداخNNليةالكفيلة بذلك وبتفعيل مبدأ نفاذ الصحفي إلى املعلومة.
 وزارة ال NNداخ NNلية ب NNإش NNعار أع NNوان NNها امل NNيدان NNيني ب NNأن ال NNترخ NNيص امل NNكتوب ل NNيس ل NNه أي س NNند ق NNان NNون NNي وأن امل NNعرفالNوحNيد لNلصحفي هNو بNطاقNته املNهنية وإيNقاف الNتضييقات الNتي تNمارس عNلى الNصحفي مNن خNالل مNحاولNة مNعرفNة
املواضيع الصحفية التي يعالجونها والتي تدخل في خانة الرقابة على العمل الصحفي.
 وزارة الNداخNلية بنشNر نNتائNج الNتحقيق املNرتNبطة بNاالعNتداءات الNتي تNم تNسجيلها األشهNر املNاضNية والNتي مNارسNهامنظوروها على الصحفيني خالل تأدية عملهم.
Nتعرض NNون ل NNها ل NNلتدق NNيق ف NNيها وإس NNداء االس NNتشارات ال NNقان NNون NNية
ّN N N
 ال NNصحفيني ب NNاإلب NNالغ ع NNن االع NNتداءات ال NNتي ي Nاملناسبة وتوثيقها وتشكيل امللفات الستعمالها فيما بعد لتتبّع املعتدين.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة
مع املفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
واليونسكو
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