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الفصل  14من املرسوم  115املتع ّلق بحريّة الصحافة واإلعالم والنشر

ي WWعاق WWب ك Wّ Wل م WWن ي WWخال WWف ال WWفصول  11و  12و  13م WWن ه WWذا امل WWرس WWوم ك Wّ Wل م WWن أه WWان ص WWحفيا أو ت WWع ّدى ع WWليه ب WWال WWقول أو
Wقررة بWWالWWفصل 123
بWWاإلشWWارة أو الWWفعل أو التهWWديWWد حWWال مWWباشWWرتWWه لWWعمله بWWعقوبWWة االعWWتداء عWWلى شWWبه مWWوظّWف عWWمومWWي املّ W
من املج ّلة الجزائية.

الفصل  9من املرسوم 115
WؤسWWسات اإلعWWالم فWWي
أي قWWيود تWWعوق حWّ WريWWة تWWداول املWWعلومWWات أو تWWحول دون تWWكافWWؤ الWWفرص بWWني مWWختلف مW ّ W
يWWمنع فWWرض ّ
حر وتع ّددي وشفاف.
الحصول على املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ
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مقدّمة عامة
يWWتزامWWن تWWقديWWم هWWذا الWWتقريWWر مWWع تWWوفّWWق الWWنقابWWة الWWوطWWنية لWWلصحفيني الWWتونWWسيني فWWي إنWWجاح يWWوم الWWغضب لWWيوم  02فWWيفري
الWجاري عWلى خWلفية تWصاعWد " الحWملة الWتي تُWشن عWلى الWصحفيني مWن قWبل األجهWزة الWرسWمية وحWمالت الWثلب والWتشويWه
والتهديد على شبكات التواصل االجتماعي من طرف أمنيني في إفالت تام من املحاسبة والعقاب".
لWقد حWمل الWصحفيون طWيلة هWذا الWيوم الWشارة الحWمراء فWي مWواقWع عWملهم ونWظموا وقWفات أمWام مWقر الWنقابWة وأمWام مWقار
الWواليWات فWي كWل املWدن الWتونWسية وسWط مWسانWدة لWلمجتمع املWدنWي والWسياسWي ،كWما خWصصت وسWائWل االعWالم مWساحWات
هامة للحديث عن هذا اليوم وأسبابه وآليات الحد من االعتداءات التي تطال الصحفيني وحرية الصحافة.
كWWما تWWم فWWي هWWذا الWWيوم مWWقاطWWعة أنشWWطة كWWل مWWن وزارة الWWداخWWلية والWWنقابWWات األمWWنية الWWتي تWWورطWWت قWWياداتWWها الWWجهويWWة فWWي
حمالت التحريض والتشويه والثلب في حق الصحفيني.
وقWد وجهWت الWنقابWة مWن خWالل هWذه التحWرك رسWالWة قWويWة مWفادهWا أنّWها لWن تخWذل مWنظوريWها أبWدا فWي الWدفWاع عWن حWقوقWهم
وإعWWالء صWWوتWWهم ،وأنّWWه ال نWWجاح لWWتونWWس دون ديWWمقراطWWية ودون اعWWالم حWWر ،وأنّWWه ال مWWجال إليWWقاف االنWWتهاكWWات ومWWحاربWWة
الفساد اال اذا كانت هناك صحافة حرة تفضح ذلك".
ل WWقد ك WWان التح WWرك آل WWية ت WWنبيه ق WWوي WWة للس WWلطة ال WWتنفيذي WWة ع WWلى خ WWلفية ارت WWفاع وت WWيرة االع WWتداءات األم WWنية ع WWلى ال WWصحفيني
وأخ WWذه WWا مس WWتوي WWات خ WWطيرة ع WWلى غ WWرار اإلي WWقاف ع WWلى خ WWلفية امل WWمارس WWة ال WWصحفية وحج WWز امل WWع ّدات ،م WWما ي WWنذر ب WWعودة
ال WWحصار ع WWلى ال WWصحاف WWة وال WWصحفيني وال WWتراج WWع ع WWلى امل WWكاس WWب ال WWتي ت WWح ّققت إ ّب WWان ال WWثورة ال WWتون WWسية ،م WWقاب WWل إص WWرار
الWصحفيني عWلى لWعب دورهWم الWحقيقي فWي تWقديWم املWعلومWة وكWشف الWواقWع وتWعريWته ورصWد اعWتداءات السWلطة الWتنفيذيWة
على حقوق املواطنني في االحتجاج و التظاهر السلمي.
ل WWقد ك WWان ي WWوم ال WWغضب إن WWذارا م WWب ّكرا ل WWتواص WWل ح WWاالت اإلف WWالت م WWن ال WWعقاب س WWواء ت WWع ّلق األم WWر ب WWاألم WWنيني أو ب WWقطاع WWات
مWWجتمع ّية أخWWرى وتWWواصWWل غWWياب املWWحاسWWبة فWWي ظWّ Wل صWWمت الWWنيابWWة الWWعمومWWية إزاء أغWWلب االعWWتداءات املWWاديWWة واملWWعنويWWة
والتح WWري WWض ،ح WWيث ل WWم تتح Wّ Wرك إالّ ف WWي ح WWاالت مح WWدودة ،رغ WWم ال WWتداب WWير املتّخ WWذة م WWن ق WWبل ال WWنقاب WWة ال WWوط WWنية ل WWلصحفيني

التونسيني من خالل توثيق االعتداءات واالبالغ عنها والتشهير بها ومراسلة السلطات املعنيّة في الصدد.

أي مWWضى ،وبWWاملWWلموس ،بWWالWWتأكWWيد عWWلى أنّWWها جWWادة فWWي مWWعالWWجة وضWWع
إ ّن مWWختلف أجهWWزة الWWدولWWة مWWعن ّية الWWيوم أكWWثر مWWن ّ
ت WWردي الح WWري WWات ال WWصحف ّية ول WWعب دوره WWا ف WWي ت WWوف WWير ب WWيئة آم WWنة مل WWمارس WWة ال WWعمل ال WWصحفي وإي WWجاد اآلل WWيات ال WWضروري WWة
ملWعالWجة االنWتهاكWات وفWي االبWان بWالWصرامWة والWنجاعWة الWضروريWتني ،وفWي إطWار شWراكWة حWقيقية مWع أهWل املWهنة وهWياكWلهم
املهنيّة.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني
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اعتداءات شهر جانفي 2018

مقدمة:
سجWلت وحWدة الWرصWد بWمركWز السWالمWة املWهنية
تWواصWلت االعWتداءات خWالل شهWر جWانWفي  2018عWلى نWفس الWوتWيرة ،وقWد ّ W
بWالWنقابWة الWوطWنية لWلصحفيني الWتونWسيني  18اعWتداء طWال  9صWحفيات و 23صWحفيا يWعملون فWي  7إذاعWات و 7قWنوات
تلفزية و 4صحف ورقية و 3مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.
نوفمبر

اإلعتداءات

18

32

32

املعتدى عليهم  :صحفي/ة

24

16
صحفية

8

0

صحفي

صحفية
28%

صحفي
72%
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وكالة أنباء
5%
مواقع اإلكترونية
14%

تلفزة
32%

صحيفة ورقية
18%

إذاعة
32%

وكالة أنباء

مواقع اإلكترونية

إذاعة

صحيفة ورقية

تلفزة

وقWWد تWWص ّدر األمWWنيون تWWرتWWيب املWWعتديWWن خWWالل هWWذا الشهWWر بـ  8اعWWتداءات فWWي حWWني احّ W
Wتل املWWواطWWنون املWWرتWWبة الWWثانWWية فWWي
س ّ Wلم املWWعتديWWن بـ  5اعWWتداءات وجWWاء الWWنقابWWيون األمWWنيون فWWي املWWرتWWبة الWWثالWWثة بـ  3اعWWتداءات وكWWان املWWوظّWWفون الWWعمومWWيون
مسؤولني عن اعتداءين اثنني.

األمنيون

8

النقابيون االمنيون

3

املواطنون

5

2

8
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املوظفون العموميون

0
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ال WالّفWWت خWWالل هWWذا الشهWWر هWWو الWWعدد املWWرتWWفع لWWالعWWتداءات الWWتي مWWارسWWها األمWWنيون ،حWWيث كWWانWWوا مWWسؤولWWني عWWلى أخWWطر
أنWWواع االعWWتداءات وهWWي  3إيWWقافWWات غWWير قWWانWWونWWية واعWWتداءيWWن واحWWد مWWنهما جسWWدي مWWتبوع بحجWWز مWWع ّدات ،إضWWافWWة إلWWى
حاالت املضايقة واملنع من العمل خالل تغطية االحتجاجات االجتماعية األخيرة.
وكWWان األمWWن مWWسؤول عWWن  33اعWWتداء أي بWWنسة قWWاربWWت  25بWWاملWWائWWة مWWن االعWWتداءات املسجWWلة بWWني  1مWWارس  2017و 31
ديWسمبر  2017وكWانWوا خWالل تWلك الWفترة مWسؤولWني عWن  12حWالWة مWنع مWن الWعمل و 7حWاالت مWضايWقة و  6اعWتداءات مWنها
اع WWتداءي WWن جس WWدي WWني و 2ت WWتبعات ق WWضائ WWية ع WWبر ف WWبرك WWة م WWلفات و  4ح WWاالت رق WWاب WWة ع WWبر ت WWفتيش م WWحتوي WWات آالت ال WWتصوي WWر
وفسخ بعضها أو عبر االستخبار عن محتويات إعالمية إضافة إلى حالتي إيقاف.

ايقاف

رقابة وإتالف محتويات

تتبعات قضائية عبر فبركة ملفات

اعتداء

مضايقة

منع من العمل

ايقاف
6%
رقابة وإتالف محتويات
12%
منع من العمل
36%

تتبعات قضائية عبر فبركة ملفات
6%

اعتداء
18%
مضايقة
21%
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وتوزعت االعتداءات األمنية على الصحفيني خالل األشهر املنقضية كما يلي :
10

9

9

8

8
7

5

5

6
5

3
2

3

4

3

3

2
1

2

1

1
جانفي

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أوت

جوان

جويليه

ماي

مارس

أفريل

وق WWد ارت WWفعت وت WWيرة ح WWاالت امل WWضاي WWقة خ WWاص WWة ع WWلى ش WWبكات ال WWتواص WWل االج WWتماع WWي ع WWبر ح WWمالت ال WWتشوي WWه ال WWتي ق WWاده WWا
سجWWلنا خWWالل شهWWر جWWانWWفي  8حWWاالت مWWضايWWقة مWWقابWWل  6حWWاالت
نWWقابWWيون أمWWنيون ومWWجهولWWون وبWWعض املWWواطWWنني .وقWWد ّW
خالل شهر ديسمبر .2017
وسجWلت الWوحWدة  3حWاالت إيWقاف طWالWت صWحفيني أجWنبيني
ّW
الWالّفWت أيWضا هWو عWودة عWمليات اإليWقاف لWلظهور مWن جWديWد
اثنني وصحفي تونسي.
وتWراجWع عWدد االعWتداءات الWلفظية والجسWديWة حWيث بWلغت  4اعWتداءات مWقابWل  7اعWتداءات خWالل شهWر ديWسمبر .2017
سجلنا  3حاالت منع من العمل.
كما ّ
وقWد كWانWت النسWبة األكWبر مWن االعWتداءات عWلى الWصحفيني فWي تWونWس الWعاصWمة الWتي شهWدت  11اعWتداء ،ووقWع تWسجيل
اعتداءين في والية سوسة واعتداء وحيد في كل من واليات قابس وقفصة والقصرين وصفاقس ونابل.
نابل

صفاقس

القصرين

قفصة

قابس

سوسة

تونس

صفاقس
6%
نابل
6%

القصرين
6%
قفصة
6%

تونس
61%
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قابس
6%

سوسة
11%
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تعسفيـــــة
إيقـــــافات
ّ
تستهــــــدف حريـــــــــــــة العمـــــــــــــل

تWWعتبر حWWريWWة الWWعمل والWWتن ّقل بWWالنسWWبة لWWلصحفيني وحWWفاظWWهم عWWلى تWWواصWWلهم مWWع مWWصادر مWWعلومWWاتWWهم أهّ Wم ضWWمانWWة لWWلقيام
بWواجWبهم بWطريWقة مWتوازنWة ومWوضWوعWية تWحترم فWيها شWروط الWعمل الWصحفي ومWبادئWه األخWالقWية .ويWسعى الWصحفي إلWى
ن WWقل ال WWحقيقة ك WWام WWلة ،وق WWد تع ّWه WWدت ج Wّ Wل ال WWدول ب WWاح WWترام م WWبدأ ح WWريّ WWة ال WWصحاف WWة وح WWماي WWة ال WWصحفيني خ WWالل وأث WWناء وب WWعد
قWيامWهم بWأعWمالWهم ملWنع مWا قWد يWطالWهم مWن اعWتداءات .وتتّخWذ سWلطات بWعض الWدول بWعض الWتدابWير الWتي تسWتهدف هWذه
الحرية وهرسلة الصحفيني وترهيبهم عبر االيقافات واالعتداءات والتهديد وغيره.
وت WWعتبر اإلي WWقاف WWات أح WWد أش WWكال امل WWساس ب WWجوه WWر ح WWقّ ح WWري WWة ال WWتعبير وال WWصحاف WWة ف WWي ال WWدول ال WWتي ت WWحول دون ق WWيام
الصحفي بدوره في كشف العتداءات التي قد تطال حقوق اإلنسان.
سجWلت الWوحWدة  3حWاالت إيWقاف تّ Wم خWاللWها خWرق الWجوانWب اإلجWرائWية والWقانWونWية لWلتعامWل مWع الWصحافWيني سWواء مWن
وقWد ّ W
ح WWام WWلي ال WWجنسية ال WWتون WWسية أو األج WWان WWب امل WWعتمدي WWن م WWن ق WWبل رئ WWاس WWة ال WWحكوم WWة ل WWلعمل ك WWمراس WWلني ف WWي ت WWون WWس .ح WWيث ت Wمّ
إي WWقاف ص WWحفيني أج WWنبيني ع WWلى خ WWلفية ع WWملهما ع WWلى ت WWغطية االح WWتجاج WWات األخ WWيرة دون إذن ق WWان WWون WWي ودون وج WWود م WWا
Wعمدت السWلطات إيWقاف الWصحفيني الWتونWسيني واألجWانWب
يWعرف بـ "حWالWة الWتلبّس" فWي ارتWباط بWممارسWتهم ملWهنتهم .وت ّ
من أجل هرسلتهم والتد ّ
خل في عملهم خدمة ملصالحها في خرق واضح للمرسوم .115

• إيقاف الصحفي الفرنسي ماثيو قالتييه )(Mathieu Gal-er
• املكان :تونس
• التاريخ 11 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :ماثيو قالتييه مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
ت WWن ّقل  3ع WWناص WWر م WWن األم WWن ال WWوط WWني إل WWى م WWنزل ال WWصحفي م WWاث WWيو
قWالWتييه مWراسWل صWحيفة "لWيبراسWيون" وقWامWوا بWنقله إلWى مWركWز األمWن
الWقريWب مWن بWيته بWبوشWوشWة حWيث تّ Wم سWؤالWه عWن املWعطيات الWشخصية
مل WWصادر م WWعلوم WWات WWه ف WWي ال WWتقري WWر امل WWنشور ح WWول اح WWتجاج WWات م WWدي WWنة
طبربة وقد تحفّظ الصحفي عن اإلجابة.
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وأ ّكWWد قWWالWWتييه لWWوحWWدة الWWرصWWد" :اصWWطحبني عWWناصWWر مWWن األمWWن إلWWى مWWركWWز األمWWن بWWبوشWWوشWWة وقWWامWWوا بWWاسWWتجوابWWي عWWن
خWل رئWاسWة الWحكومWة" ويWؤ ّ WكWد
مWصادر مWعلومWاتWي ووقWع احWتجازي مّ Wدة ثWالث سWاعWات ولWم يWت ّم إطWالق سWراحWي إالّ بWعد تWد ّW
يقره القانون التونسي حول املسألة.
الصحفي أنّه ال يعلم ما ّ

• الرأي القانوني:
يWعتبر إيWقاف الWصحفي قWالWتييه ونWقله إلWى مWركWز األمWن وسWؤالWه عWن مWصادر مWعلومWاتWه مWخالWفة صWريWحة لWلفصل  13مWن
املWرسWوم  115الWذي ال يWجيز مWساءلWة الWصحفي عWلى آرائWه وأفWكاره الWتي ينشWرهWا طWبقا ألعWراف وأخWالقWيات املWهنة كWما
أي سWWلطة كWWما يWWمنع االعWWتداء عWWلى سWWريWWة
ألي ضWWغط مWWن جWWانWWب ّ
يWWخالWWف الWWفصل  11الWWذي يWWمنع تWWعريWWض الWWصحفي ّ
املصادر.

• إيقاف الصحفي ميشال بيكارد )(Michel Picard
• املكان :تونس
• التاريخ 14 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :ميشال بيكارد الصحفي براديو فرنسا الدولي
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Wعرض الWWصحفي الWWفرنWWسي مWWيشال بWWيكارد  Michel PicardيWWوم  14جWWانWWفي  2018إلWWى مWWضايWWقة ورقWWابWWة مWWن قWWبل
تّ W
أعWوان مWن الحWرس الWوطWني بWحي الWتضامWن ،أثWناء قWيامWه بWتغطية زيWارة رئWيس الجWمهوريWة لWلحيّ املWذكWور لWفائWدة راديWو
فرنسا الدولي ).(RFI
وقWال بWيكارد لWوحWدة الWرصWد" :ذهWبت إلWى حWي الWتضامWن يWوم  14جWانWفي  2018لWتغطية زيWارة رئWيس الجWمهوريWة .وقWفت
فWWي املWWربWWع الWWخاص بWWالWWصحافWWيني وحWWاولWWت أخWWذ تWWصريWWحات مWWن بWWعض املWWواطWWنني املWWوجWWوديWWن خWWلف الWWحواجWWز األمWWنية
لWWفائWWدة راديWWو فWWرنWWسا الWWدولWWي ،فWWقال لWWي عWWون أمWWن بWWأنّWWه مWWمنوع الحWWديWWث مWWع املWWواطWWنني .وبWWعد دقWWائWWق سWWمح لWWي بWWأخWWذ
تWصريWحات لWوقWت وجWيز .بWعد أخWذ بWعض الWتصريWحات ،غWادرت املWكان وتWج ّولWت عWبر األنWهج وأخWذت بWعض الWتصريWحات.
Wزي املWدنWي مWن ذراعWي وأمWرنWي بWمرافWقته .سWألWته مWن يWكون ومWاذا يWريWد ،فWلم يWجبني .أخWذنWي
فWي األثWناء جWذبWني رجWل بWال ّ
أمWWام عWWربWWة أمWWنية وطWWلب مWنّي االنWWتظار .بWWعد دقWWائWWق قWWلت لWWه سWWأغWWادر إن لWWم يWWعلمني بWWصفته ومWWاذا يWWريWWد مWWني ،وغWWادرت
املWWكان ،فWWصاح طWWالWWبا مWWني الWWبقاء ،فWWقلت لWWه بWWأنّWWي مWWوافWWق عWWلى الWWبقاء بشWWرط أن يWWعلمني بWWصفته ومWWاذا يWWريWWد مWWني ،فWWلم
املسجWWلة .تWWبعني رجWWالن مWWلثمان
ّW
Wقر عWWملي وإعWWداد املWWادة الWWصحفية
أتWWلقّ جWWوابWWا مWWنه ،فWWواصWWلت طWWريWWقي ألعWWود إلWWى مّ W
يWWرتWWديWWان زيWWا أمWWنيا عWWلى مWWنت دراجWWة نWWاريWWة ،وكWWنت أسWWير بWWاحWWثا عWWن سWWيارة أجWWرة .ثWWم تWWوقWWفت بWWجانWWبي سWWيارة نWWزل مWWنها
رجل طلب مني الصعود قائال "حرس وطني" .كنت متعاونا وصعدت السيارة دون مشاكل.

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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ويWWضيف "اصWWطحبونWWي إلWWى مWWركWWز الحWWرس الWWوطWWني بWWحي الWWتضامWWن ،واسWWتظهرت بWWبطاقWWة االعWWتماد الWWصحفية وجWWواز
سWفري وبWترخWيص الWتصويWر املسّ Wلم مWن عWائWدة الWقليبي املWلحقة اإلعWالمWية بWرئWاسWة الWحكومWة ".كWما "سWألWونWي ملWاذا أنWا
ب WWمفردي ول WWيس ل WWي س WWيارة وال ي WWراف WWقني زم WWالء أو أص WWدق WWاء؟ ش WWرح WWت ل WWهم ب WWأنّ WWي ك WWنت أنج WWز ت WWحقيقا ع WWن ان WWطباع WWات
املWواطWنني حWول زيWارة رئWيس الجWمهوريWة لWحيّهم ،وسWألWتهم عWن سWبب وجWودي فWي املWركWز ،فWقالWوا بWأنّWه مWن أجWل سWالمWتي.
بWWعد ثWWالثWWة أربWWاع سWWاعWWة ،وإثWWر عّ Wدة اتّWWصاالت بWWالWWهاتWWف لWWلتثبّت ،طWWلبوا مWنّي االمWWضاء عWWلى ورقWWة مWWكتوبWWة بWWالWWلغة الWWعربWWية
لترك سبيلي ،فكتبت "ال أفهم ملاذا وقع استجوابي" وأمضيت وغادرت.
• الرأي القانوني:
Wضمن املWرسWوم  115فWي
Wعرض لWه املWراسWل الWصحفي بWيكارد بWأنّWه هWرسWلة أمWنية ومWنع مWن الWعمل ،وت ّ
يWمكن تWوصWيف مWا ت ّ
أي س WWلطة .ك WWما ي WWعاق WWب ال WWفصل  136م WWن املجّ W Wلة
ألي ض WWغط م WWن ج WWان WWب ّ
ف WWصل  11أنّ WWه ال ي WWجوز ت WWعري WWض ال WWصحفي ّ
الجWWزائWWية عWWلى تWWعطيل سWWير الWWعمل .أ ّمWWا بWWخصوص الWWجوانWWب اإلجWWرائWWية فWWإ ّن االسWWتماع إلWWى أجWWنبي مWWن قWWبل الWWضابWWطة
العدلية يستوجب إحضار مترجم وتعريف الصحفي بحقوقه وإن كان يرغب في االستعانة بمحام.

• ايقاف خليل زروق بسوسة
• املكان :سوسة
• التاريخ 29 :جانفي 2018
• امل kk kعتدى ع kk kليهم :خ kk kليل زروق ال kk kصحفي ب kk kقناة ال kk kحوار
التونسي
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
عWW Wمد عWW Wون أمWW Wن إلWW Wى مWW WضايWW Wقة خWW Wليل زروق الWW Wصحفي بWW Wقناة "الWW Wحوار
ال WWتون WWسي" ف WWي ب WWاب بح WWر وس WWط م WWدي WWنة س WWوس WWة ي WWوم االث WWنني  29ج WWان WWفي
خ WWالل ت WWصوي WWره ل WWتحقيق ي WWرت WWبط ب WWامل WWنطقة .ف WWقد ط WWلب م WWنه ع WWون األم WWن ال WWترخ WWيص وأص Wّ Wر ع WWلى م WWعرف WWة م WWوض WWوع
الWWتحقيق الWWذي يWWعمل عWWليه .وأمWWام رفWWضه م ّ Wده بWWاملWWعطيات ،ت ّ Wم اقWWتياده إلWWى إقWWليم األمWWن بWWسوسWWة الWWشمالWWية حWWيث تWّ Wمت
Wمسكه بWWالWWرفWWض ت Wمّ
هWWرسWWلته مWWن قWWبل أعWWوان األمWWن ومWWطالWWبته بWWالWWترخWWيص ومWWوضWWوع الWWتحقيق الWWذي يWWعمل عWWليه وأمWWام تّ W
إطالق سراحه.
وأفWWاد زروق لWWوحWWدة الWWرصWWد " :كWWنت بWWصدد تWWصويWWر تWWحقيق فWWي مWWنطقة بWWاب بحWWر وقWWد طWWلبت اإلذن مWWن صWWاحWWب مWWقهى
WؤسWWسة
WتوجWWه ن WWحوي ع WWون أم WWن وط WWال WWبني ب WWهوي WWتي وب WWترخ WWيص ال WWتصوي WWر ف WWأ ّكWWدت ل WWه أنّ WWنا م W ّ W
ل WWتصوي WWر مح ّ Wله وواجه WWته ،ف W ّ W
Wؤسس WWتي
ت WWون WWسية م WWا ال يس WWتوج WWب ح WWصول WWنا ع WWلى ت WWرخ WWيص م WWن رئ WWاس WWة ال WWحكوم WWة ك WWاش WWفا ع WWن ه WWوي WWتي ال WWصحفية وم ّ W
اإلعWالمWية ،عWندهWا طWالWبني بWالWكشف عWن املWوضWوع الWذي أعWمل عWليه .عWند رفWضي مّ Wده بWاملWعطيات الWتي طWلبها وتWأكWيدي
WوجWWه نWWحوي عWWونWWني آخWWريWWن واقWWتادانWWي إلWWى إقWWليم األمWWن الWWقريWWب مWWن
أن هWWذا ال يWWدخWWل ضWWمن مWWشموالت عWWمله األمWWني ،تWّ W
املنطقة".
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زروق إلWWى إقWWليم األمWWن الWWوطWWني بWWسوسWWة الWWشمالWWية طWWالWWبه عWWون أمWWن بWWالWWترخWWيص وبWWالWWكشف عWWن املWWوضWWوع
وعWWند وصWWول ّ
WؤسWWسة اإلعWWالمWWية والWWنقابWWة
الWWذي يWWعمل عWWليه فWWحاول زروق إجWWراء مWWكاملWWة هWWاتWWفية مWWن أجWWل الWWتواصWWل مWWع مWWحامWWي ومWWع املW ّ W
ال WWوط WWنية ل WWلصحفيني ال WWتون WWسيني ف WWعمد ع WWون أم WWن إل WWى اف WWتكاك ه WWات WWفه ال WWج ّوال ب WWتع ّلة أ ّن األم WWر ال يس WWتوج WWب ح WWضور
محامي.
زروق بWWعدم الWWكشف عWWن مWWوضWWوع عWWمله وبWWح ّقه الWWقانWWونWWي فWWي الWWتصويWWر فWWي الWWطريWWق الWWعام بWWعيدا عWWن أيّ
وأمWWام تّ W
Wمسك ّ
اضطر أعوان األمن إلى إطالق سراحه.
نوع رقابة يمارسها األمن عليه
ّ
• الرأي القانوني:
Wمقر أمWWني ومWWحاولWWة
زروق إلWWى املWWنع مWWن الWWعمل ومWWطالWWبته بWWترخWWيص ال مشWWروعWWية لWWه وإيWWقافWWه بّ W
تّ W
Wعرض الWWصحفي خWWليل ّ
Wص عWليه الWقانWون الجWزائWي الWتونWسي الWذي يWعاقWب مWنع حWريWة الWشغل .ويحWمي الWفصل
مWعرفWة مWحتوى عWمله تWخالWف مWا ن ّ
 11مWWصادر الWWصحفي وسWّ WريWWتها وكWّ Wل أعWWمال الWWتفتيش الWWتي تWWتوالّهWWا السWWلطة الWWعمومWWية لWWلكشف عWWن مWWصادره ويWWنصّ
الفصل األ ّول من املرسوم على الحقّ في حريّة نشر األخبار ومهما كان نوعها.
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اعتـداءات عـلى الحــرمة
الجـسدية والنفسيـة للصحفي

مWWارسWWت ق ّ Wوات األمWWن اعWWتداءات لWWفظية وجسWWديWWة عWWلى الWWصحفيني خWWالل تWWغطيتهم لWWالحWWتجاجWWات األخWWيرة فWWي كWّ Wل مWWن
خWل قّ Wوات األمWن ملWنع اعWتداءات أخWرى عWلى
واليWتي الWقصريWن وتWونWس وعWملت عWلى حجWز املWع ّدات فWي مWناسWبتني .ولWم تWتد ّW
الحWWرمWWة الجسWWديWWة والWWنفسية لWWلصحفيني خWWالل تWWأديWWة عWWملهم ،وهWWو إخWWالل واضWWح بWWواجWWبها الWWدسWWتوري فWWي ضWWمان أمWWن
"املWواطWنني" .وأخّ Wلت بWذلWك وزارة الWداخWلية الWتونWسية بتع ّ WهWداتWها لWلنقابWة الWوطWنية لWلصحفيني الWتونWسيني خWالل الWلقاء بWها
خWل لWفائWدتWهم لحWمايWتهم مWن
فWي أكWتوبWر  2017بWضمان سWالمWة الWصحفيني خWالل عWملهم عWلى تWغطية التجWمهرات والWتد ّW
يتعرضون لها من قبل أطراف أخرى.
االعتداءات التي
ّ
• اعتداء أمني على الصحفيني بالقصرين
• املكان :القصرين
• التاريخ 8 :جانفي 2018
• املkعتدى عkليهم :بkرهkان الkيحياوي الkصحفي بkإذاعkة "مkوزايkيك
أف أم" وأحمد زرقي الصحفي بإذاعة "شمس أف أم"
•

املعتدي :أمنيون

• الوقائع:
Wعرض بWرهWان الWيحياوي الWصحفي بWإذاعWة "مWوزايWيك أف أم" وأحWمد زرقWي
ت ّ
الWWصحفي بWWإذاعWWة "شWWمس أف أم" إلWWى مWWضايWWقة مWWن قWWبل عWWون مWWن الحWWرس
Wزي املWدنWي بWالWقصريWن ،حWيث سWعى إلWى مWنعهما مWن الWعمل ومWن
الWوطWني بWال ّ
وتهجم عليهما بعبارات مهينة ونابية.
التصوير وحجز هاتفيهما
ّ
وأف WWاد ب WWره WWان ال WWيحياوي ل WWوح WWدة ال WWرص WWد" :ت WWحول WWت ي WWوم االث WWنني  08ج WWان WWفي
 2018إلWى حWيّ الWزهWور بWمديWنة الWقصريWن لWتغطية االحWتجاجWات لWفائWدة إذاعWة
مWوزايWيك ،رفWقة زمWيلي أحWمد زرقWي )إذاعWة شWمس( .وأثWناء قWيامWنا بWالWتصويWر تWق ّدم مWنا عWون مWن الحWرس الWوطWني وافWتكّ
Wوج WWه ن WWحو رئ WWيس م WWصلحة ب WWاإلق WWليم ،ال WWذي ط WWلب م WWنه أن ي WWعيد إل WWينا ه WWات WWفينا وي WWترك WWنا
تهج WWم ع WWلينا ،وت W ّ W
ه WWات WWفينا ب WWعد أن ّ W
WوجWه نWحو رئWيس إقWليم الحWرس
تهجWم عWلينا وهّ WددنWا بWاالعWتداء عWلينا بWالWعنف ،ثWم ت ّ W
نWواصWل عWملنا .أعWاد إلWينا الWهاتWفني ثّ Wم ّ W
Wب األعWوان ،فWنفى رئWيس االقWليم أن تWصدر عWنّا مWثل هWذه األشWياء بWحكم أنWه يWعرفWنا وطWلب
الWوطWني وا ّدعWى أنّWنا قWمنا بس ّ
منه تركنا نواصل عملنا".
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• الرأي القانوني:
Wزي امل WWدن WWي وت WWخال WWف ه WWذه امل WWمارس WWة
Wعرض ال WWصحفيان إل WWى م WWنع م WWن ال WWعمل وحج WWز م WWع ّدات م WWن ق WWبل ع WWون ح WWرس ب WWال ّ W
تّ W
الWقانWون الجWزائWي الWذي يج ّWرم مWنع حWريWة الWشغل كWما يWخالWف مWنطوق املWرسWوم  115الWذي يWمنع تWعريWض الWصحفي أليّ
أي س WWلطة  ،ك WWما ي WWعاق WWب ال WWفصل  14ال WWتع ّدي ع WWلى ال WWصحفيني ق WWوال أو ف WWعال أو إش WWارة أث WWناء أداء
ض WWغط م WWن ج WWان WWب ّ
عملهم.

• اعتداء أمني على صحفي بتونس
• املكان :تونس
• التاريخ 7 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :نديم بو عمّ ود الصحفي بـ "تونس ريفيو"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Wعرض ال WWصحفي ن WWدي WWم ب WWوع Wّ Wمود الع WWتداء ل WWفظي وجس WWدي م WWن ق WWبل أع WWوان
تّ W
األمWن وذلWك مWساء األحWد  07جWانWفي  2018بWشارع الWحبيب بWورقWيبة بسWبب
ت WW Wغطيته ل WW Wلمسيرة االح WW Wتجاج WW Wية ل WW Wعدد م WW Wن النش WW Wطاء ت WW Wحت ش WW Wعار "ف WW Wاش
نستناو" الرافضة لقانون املالية لسنة .2018
وق WWال ب WWوع WWمود ل WWوح WWدة ال WWرص WWد أنّ WWه ك WWان ب WWصدد ت WWغطية ال WWوق WWفة االح WWتجاج WWية "ف WWاش نس WWتناو" ال WWتي ان WWطلقت م WWن س WWاح WWة
اف WWري WWقيا ف WWي ح WWدود ال WWساع WWة ال WWثال WWثة ون WWصف ب WWعد ال WWزوال وص WWوال إل WWى ش WWارع ال WWحبيب ب WWورق WWيبة ب WWال WWعاص WWمة ،وبمج Wّ Wرد
Wحتجني لWWيعمد خWWالل هWWذه الWWحادثWWة أحWWد األمWWنيني
Wقر وزارة الWWداخWWلية حWWدثWWت مWWناوشWWات بWWني األمWWنيني واملّ W
الWWوصWWول أمWWام مّ W
التوجه نحوي وافتك مع ّداتي املتمثّلة في هاتف ج ّوال ذكي وحامل كاميرا "."tripier
بالزي املدني إلى
ّ
ّ
وأضWاف بWوع ّWمود أ ّن عWون األمWن عWمد إلWى دفWعه وشWتمه ألنّWه كWان بWصدد الWتصويWر ،ورغWم مWحاولWه تWقديWم هWويWته وبWطاقWة
WوجWه إلWى
WؤسWسة إالّ أ ّن عWون األمWن قWام بWافWتكاك املWع ّدات .وأمWام إصWرار الWصحفي عWلى اسWترجWاع مWع ّداتWه ت ّ W
اعWتماد امل ّW W
تعرض له دون أي تجاوب من قبلهم.
عديد املسؤولني عن األمنيني املتواجدين بشارع الحبيب بورقيبة وأعلمهم بما ّ
WلتوجWه نWحو مWركWز االمWن "الWساتWيام" مWن أجWل تWقديWم شWكايWة ضّ Wد مWن افWتكّ
Wعرض لWه ذكWر بWوع ّWمود أنّWه اضWطر ل ّ W
وأمWام مWا ت ّ
مWع ّداتWه ،حWيث وبWعد مWرور قWرابWة الWساعWتني ت ّWمت إعWادة املWع ّدات لWكن تّ Wم مWسح كWامWل املWادة اإلعWالمWية املح ّWملة فWي الWهاتWف
الجوال إضافة إلى تحطيم حامل الكاميرا.
• الرأي القانوني:
Wعرض ن WWدي WWم ب WWو ع WWمود إل WWى حج WWز م WWع ّدات ال WWتصوي WWر وتح WWطيم ب WWعضها وف WWسخ م WWحتوي WWات إع WWالم WWية م WWن ه WWات WWفه ال WWج ّوال
تّ W
وتWWخالWWف املWWمارسWWات األمWWنية املWWذكWWورة مWWبادئ حWWريWWة نشWWر األخWWبار مWWهما كWWان نWWوعWWها وال Wتّي وردت بWWالWWفصل األ ّول مWWن
أي قWيود تWعوق حWريWة تWداول املWعلومWات .كWما يWعاقWب
املWرسWوم  ،115كWما تWخالWف الWفصل  9مWن املWرسWوم الWذي يWمنع فWرض ّ
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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Wنص الWفصل  11أنّWه ال
الWقانWون الجWزائWي عWلى األضWرار عWمدا بWأمWالك الWغير ومWنعه مWن الWعمل بWدون مWوجWب قWانWونWي .وي ّ
أي سلطة.
ألي ضغط من جانب ّ
يجوز تعريض الصحفي ّ

• مواطن يعتدي على مراسل "فرانس  "24بالعنف
• املكان :تونس
• التاريخ 6 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :حمدي التليلي مراسل "فرانس "24
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
اع WWتدى ص WWاح WWب م WWقهى ب WWال WWعاص WWمة ع WWلى ال WWصحفي ب WWقناة "ف WWران WWس "24
Wجار "ال WWفري WWب"
ح WWمدي ال WWتليلي  ،بس WWبب ري WWبورت WWاج ب Wثّته ق WWنات WWه م WWع أح WWد ت ّ W
وخ WWالل ت WWن ّقله ل WWلتش ّكي ل WWدى م WWرك WWز األم WWن ق WWام األع WWوان به WWرس WWلته ورف WWضوا
تحرير محضر في الغرض.
وأف WWاد ال WWتليلي ل WWوح WWدة ال WWرص WWد" :ان WWطلقت م WWنذ م WWارس  2017ف WWي ت WWصوي WWر
ريWWبورتWWاج تWWلفزي لWWقناة "فWWرانWWس  "24مWWع تWWاجWWر الWWفريWWب شWWكري السWWليني ،املWWكنّى بـ"مWWلك الWWفريWWب" ،وتّ Wم الWWتصويWWر فWWي
إيWWطالWWيا وفWWي تWWونWWس الWWعاصWWمة وع ّ Wدة مWWناطWWق ،ووقWWع ب Wثّه فWWي نWWوفWWمبر  .2017وكWWان ربWWط الWWصلة مWWعه ت ّ Wم مWWع بWWعض مWWن
ث الWWريWWبورتWWاج وقWWع إلWWقاء الWWقبض عWWلى "مWWلك الWWفريWWب" فWWي مWWطار
يWWعرفWWونWWه مWWن مWWتساكWWني مWWنطقة حWWي الWWزهWWور .وبWWعد ب ّ W
التورط في قضايا فساد.
تونس قرطاج الدولي بتهمة
ّ
وبWWعد الWWقبض عWWليه قWWام صWWحاب مWWقهى بWWبنايWWة عWWلى مWWلك "مWWلك الWWفريWWب" بWWالWWترويWWج إلWWى أنّWWي السWWبب فWWي الWWقبض عWWلى
الWWرجWWل بWWعد أن ورطWWته .عWWندمWWا بWWلغني هWWذا الWWكالم ،ذهWWبت إلWWيه وأعWWلمته أنّWWه ال دخWWل لWWي فWWي مWWوضWWوع الWWقبض عWWليه وأن
WالتهجWم عWليّ بWكالم بWذيء
ّW
Wكف عWن تWرويWج هWكذا مWغالWطات .فWكان ر ّده ب
العWالقWة لWلريWبورتWاج بWذلWك ،وطWلبت مWنه بWلطف أن ي ّ
وتهديدي بالقول "من هنا للعشية ت ّوه تشوف آش نعملك".
وأضWاف الWتليلي" :اتّWصل بWي مWركWز الWزهWرونWي وطWلبوا مWني الWحضور لWديWهم ،وهWناك قWال لWي أحWد األعWوان "أنWت تسWبّ
WوجWه لWي اسWتدعWاء رسWميا،
فWي الWبولWيسية" وطWلب مWني الWبقاء بWاملWركWز وانWتظاره ،فWقلت لWه ال يWمكنني الWبقاء وأن عWليه أن ي ّ W
وغادرت املكان.

• مواطن يعتدي على مراسل "فرانس  "24بالعنف
• املكان :تونس
• التاريخ 7 :جانفي 2018
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• املعتدى عليهم :حمدي التليلي مراسل "فرانس "24
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
عWمد صWاحWب مWقهى بWتونWس الWعاصWمة إلWى االعWتداء بWالWعنف عWلى حWمدي الWتليلي الWصحفي بWقناة "فWرانWس  "24عWلى
خWWلفية عWWمله عWWلى ريWWبورتWWاج حWWول أحWWد تWWجار "الWWفريWWب" والWWذي وقWWع إثWWره إيWWقافWWه .ووجWWد الWWصحفي صWWعوبWWة فWWي الWWقيام
بدعوى ض ّد املعتدي في ّ
ظل رفض ق ّوات األمن تحرير محضر في الغرض.
WعرضWWت فWWيه قWWبل يWWوم لWWالعWWتداء ال ّ Wلفظي لWWتناول قWWهوتWWي
وأفWWاد الWWتليلي لWWوحWWدة الWWرصWWد " :تWWن ّقلت صWWباحWWا لWWلمقهى الWWذي تّ W
WتوجWه نWحوي صWاحWب املWقهى وقWام بWاالعWتداء عWلي بWواسWطة هWراوة وواصWل تهWديWده لWي .فWذهWبت إلWى مWركWز
الWصباحWية ف ّ W
Wتعرض لWي ،لWك ّن الWعون ر ّد بWأنWه
األمWن ورويWت لWهم مWا حWصل وطWلبت تWسجيل شWكوى ضّ Wده وتحWريWر الWتزام عWليه بWعدم ال ّ
سيذهب لصاحب املقهى لف ّ
ظ املشكل.
وأم WWام رف WWض أع WWوان األم WWن ال WWتد ّ
Wسيد ول WWيد ح WWكيمة ال WWناط WWق ال WWرس WWمي ب WWاس WWم ق ّ Wوات األم WWن
خWWل ل WWفائ WWدت WWي ت WWواص WWلت م WWع ال ّ W
الWWداخWWلي وطWWلبت تWWد ّ
خWWله ،فWWاتWWصل بWWي بWWعد ذلWWك رئWWيس مWWنطقة األمWWن بWWالWWزهWWرونWWي مWWن أجWWل تWWسجيل قWWضية ضّ Wد صWWاحWWب
املقهى".
• الرأي القانوني:
Wعرض حWمدي الWتليلي إلWى اعWتداءات وتهWديWدات ومWحاولWة تWعنيف وهWرسWلة أمWنية بسWبب تWحقيق صWحفي ويWمنع الWفصل
ت ّ
ألي ض WWغوط م WWن ج WWان WWب أي س WWلطة ك WWما ت WWضمن ال WWفصل  12أنّ WWه ال ي WWجوز
 11م WWن امل WWرس WWوم  115ت WWعري WWض ال WWصحفي ّ
م WWساءل WWة ال WWصحف ع WWلى األف WWكار وامل WWعلوم WWات ال WWتي ينش WWره WWا إذا ك WWان WWت م WWطاب WWقة ألع WWراف امل WWهنة وأخ WWالق WWيات WWها وت WWضمن
الفصل  14منه عقوبات جزائية ض ّد األشخاص الذين يهددون الصحفيني أثناء عملهم أو بمناسبته.

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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حمالت الكترونيــة
تستهــدف الصحـفيني

مWثّلت شWبكات الWتواصWل االجWتماعWي خWالل شهWر جWانWفي  2018مWساحWة لWش ّن حWملة تسWتهدف الWصحفيني عWلى خWلفية
Wب وشWتم وتهWديWد مWن قWبل مWواطWنني ونWقابWيني أمWنيني جWعلت مWن
مWقاالت نشWروهWا أو مWواقWف عWبّروا عWنها وحWملت خWطاب س ّ
الWW Wبيئة الWW Wتي يWW Wعملون فWW Wيها أكWW Wثر خWW Wطورة فWW Wي ظWّ W Wل خWW Wطاب تحWW WريWW Wضي ولWW Wم
تتحرك إزاءه النيابة العمومية رغم خطورة ما ورد فيه.
ّ
• مضايقة أمنية أليمن الرزقي
• املكان :تونس
• التاريخ 15 :جانفي 2018
• املkkعتدى عkkليهم :أيkkمن الkkرزقkkي مkkراسkkل قkkناة "سkkكاي نkkيوز
عربية"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
ض WWاي WWق ع WWون أم WWن ال WWصحفي أي WWمن ال WWرزق WWي م WWراس WWل ق WWناة "س WWكاي ن WWيوز
عWWربWWية" خWWالل عWWمله بWWشارع الWWحبيب بWWورقWWيبة حWWيث طWWلب مWWنه بWWدايWWة وثWWيقة
الترخيص بالعمل ،وعند استظهاره بها طلب منه أن يكشف له عن محتوى املوضوع الذي يشتغل عليه.
وأفWاد أيWمن الWرزقWي لWوحWدة الWرصWد" :بWينما كWنت بWصدد تWصويWر خWاتWمة تWقريWر صWحفي ،تWق ّدم مWني عWون أمWن وسWأل إن
كWWان لWWدي تWWرخWWيص بWWالWWعمل ،فWWمكنّته مWWنه ثWWم سWWألWWني عWWن املWWوضWWوع الWWذي أشWWتغل عWWليه ،فWWأعWWلمته أنWWه لWWيس مWWن ح ّ Wقه أن
يسألني عن املحتوى االعالمي".
وابWتعد عWون األمWن قWليال عWن الWصحفي وعWاد بWعدهWا مWؤ ّ WكWدا أنّWه يWعرف جWيّدا املWوضWوع الWذي يWعمل عWليه الWزرقWي ،مWؤ ّ WكWدا
أن جهاز االستعالمات بوزارة الداخلية مازالت تعمل.
• الرأي القانوني:
Wضمن الWWفصل 114
Wعرض أيWWمن الWWرزقWWي إلWWى مWWضايWWقات أمWWنية أثWWناء أداء عWWمله وسWWؤالWWه حWWول املWWحتوى الWWصحفي ،وتّ W
تّ W
مWWن املWWرسWWوم عWWقوبWWات لّ W
Wكل شWWخص أهWWان صWWحفيا أو تWWع ّدى عWWليه أو هّ Wدده أثWWناء عWWمله ويحWWمي الWWفصل  11مWWن املWWرسWWوم
سريّة مصادر الصحفي ومادته اإلعالمية.

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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• مضايقة أمنية لرشيد الجراي
• املكان :تونس
• التاريخ 26 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :رشيد الجراي مراسل منصة "أصوات مغاربية"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Wنصة
Wزي الWW WرسWW Wمي الWW Wصحفي رشWW Wيد الجWW Wراي مWW WراسWW Wل مّ W W
ه ّ W Wدد أعWW Wوان أمWW Wن بWW Wالّ W W
"أص WWوات م WWغارب WWية" ال WWتاب WWعة ل WWقناة "الح Wّ Wرة" األم WWري WWكية ي WWوم الس WWبت  26ج WWان WWفي
 2018خWالل تWغطيته لWوقWفة احWتجاجWية لحWملة "سWيّبني" بWشارع الWحبيب بWورقWيبة
بWالWعاصWمة تWونWس .وعWمد أحWد األعWوان إلWى حجWز بWطاقWة اعWتماده الWصحفية وقWام
آخ WWر ب WWاف WWتكاك ه WWات WWفه ال WWجوال ف WWي م WWحاول WWة له WWرس WWلته وم WWنعه م WWن ت WWغطية اس WWتعمال
األمن للعنف ض ّد املحتجني.
وأفWWاد رشWWيد الجWWراي لWWوحWWدة الWWرصWWد" :قWWمت بWWتغطية وقWWفة احWWتجاجWWية لحWWملة "سWيّبني" الWWتي نWظّمتها جWWمعية "شWWمس"
Wحتجني مWWن قWWبل أعWWوان األمWWن وفWWور تWWف ّ
طن أعWWوان أمWWن لWWي،
بWWشارع الWWحبيب بWWورقWWيبة ،وخWWالل تWWصويWWر عWWملية تWWفريWWق املّ W
WوجWه أحWدهWم نWحوي وقWام بWافWتكاك هWاتWفي الWج ّوال الWذي كWنت أنWقل بWه األحWداث وطWالWبني عWون آخWر بWبطاقWة اعWتمادي.
ت ّW
وقWWام الWWعون بحجWWز بWWطاقWWة اعWWتمادي وقWWد قWWام الWWزمWWالء الWWصحفيني املWWتواجWWديWWن بWWاملWWيدان بWWالWWتد ّ
خWWل لWWفائWWدتWWي السWWتعادة
هاتفي وبطاقتي".
WتوجWه نWحوه  4عWناصWر مWن األمWن الWوطWني وطWالWبوه بWالWتو ّقWف عWن الWتصويWر .ويWقول
وعWاد الجWراي إلWى تWصويWر األحWداث ف ّ W
WوجWه نWحوي أحWد األعWوان بتهWديWد مWباشWر مWؤ ّWكWدا أنWه فWي حWال واصWلت الWعمل وتWغطية مWا يحWدث وقWمت بنشWره
الجWراي" :ت ّ W
فWإ ّن الWعواقWب سWتكون سWيئة وأ ّكWWد الWعون أ ّن األمWنيني يWعرفWون الWصحفيني فWردا فWردا وأ ّن الWرد سWيكون سWلبيا إذا مWا تWمّ
نشر صور أو فيديوهات ملا يحدث".
وفWور تWل ّقي نWقابWة الWصحفيني الWشكوى ،تWواصWل زيWاد دبWار عWضو املWكتب الWتنفيذي املWك ّلف بWالسWالمWة املWهنية مWع خWليفة
الWWشيبانWWي الWWناطWWق الWWرسWWمي بWWاسWWم وزارة الWWداخWWلية الWWذي عWWمد إلWWى سWWياسWWة الWWتبريWWر فWWي ر ّد مWWتشنج قWWائWWال "أمWWوركWWم
هذيكة وبراو للقضاء اشكيو".
• الرأي القانوني :
Wعرض رشWWيد الجWWراي إلWWى حجWWز بWWطاقWWة اعWWتماده وهWWاتWWفه الWWجوال وطWWلب مWWنه الWWتو ّقWWف عWWن تWWغطية مWWظاهWWرة فWWي شWWارع
تّ W
الWحبيب بWورقWيبة وهWو مWا يWعتبر تWعريWض الWصحفي لWضغوطWات مWن جWانWب السWلطة فWي خWرق واضWح ملWقتضيات املWرسWوم
 115في فصله .11
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• تحريض على مكرم السعيداني على شبكات التواصل االجتماعي
• املكان :قابس
• التاريخ 11 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :مكرم السعيداني الصحفي بقناة "نسمة تي في"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
Wضمن إهWانWة وتWشهير وانج ّWر عWنه حWصول تهWديWدات عWلى
Wعرض مWراسWل قWناة نWسمة بWقابWس مWكرم الWسعيدانWي إلWى نWقد ت ّ
ت ّ
خلفية نشره خبر اقتحام القباضة املالية بالحامة.
وأف WWاد ال WWسعيدان WWي ل WWوح WWدة ال WWرص WWد" :قّ W Wدم WWت ص WWباح WWا خ WWبرا بنش WWرة أخ WWبار ق WWناة ن WWسمة ح WWول إي WWقاف مج WWموع WWة م WWن
األش WWخاص وع WWن م WWحاول WWة اق WWتحام ال WWقباض WWة امل WWال WWية ب WWال WWحام WWة ف WWي الّ W Wليلة ال WWساب WWقة ،اتّ WWهمني إث WWره WWا أح WWد امل WWراس WWلني
ث أخWWبار زائWWفة نWWاسWWبا لWWي نشWWر كWWاريWWكاتWWورات مWWسيئة لWWلرسWWول وعWWمل عWWلى التحWWريWWض ض ّ Wدي.
الWWصحفيني بWWاملWWنطقة بWWب ّ
ّ
تعرضي إلى تهديدات عبر ع ّدة صفحات بمواقع التواصل االجتماعي".
وأ ّدى ما نشره هذا املراسل الصحفي إلى
تعرض له.
وقد م ّد السعيداني وحدة الرصد بتوثيق للتهديدات واملضايقات والتشهير الذي ّ
• الرأي القانوني:
Wضمن الWفصل  12مWن املWرسWوم
Wتعمد ملWحتوى خWبر صWحفي قWام بنشWره وت ّ
Wعرض مWكرم إلWى تهWديWدات بسWبب تحWريWف م ّ
ت ّ
 115أنّ WWه ال ي WWجوز أن ت WWكون األخ WWبار وامل WWعلوم WWات ال WWتي ينش WWره WWا ال WWصحفي س WWببا ل WWلمساس ب WWكرام WWته أو ل WWالع WWتداء ع WWلى
Wضمن الWفصل  14مWن املWرسWوم عWقوبWات جWزائWية ضّ Wد ك ّWل مWن يهّ Wدد صWحفيا أو يWعتدي عWليه
حWرمWته الجسWديWة واملWعنويWة وت ّ
بأي صورة من الصور.
ّ

• رضا الجوادي يكفّر يوسف الوسالتي
• املكان :تونس
• التاريخ 15 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :الصحفي بإذاعة "شمس أف أم"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
Wعرض الWصحفي يWوسWف الWوسWالتWي إلWى تWكفير مWن قWبل إمWام جWامWع سWيدي اللخWمي سWابWقا واملWعزول رضWا الWجوادي،
ت ّ
ارتقت إلى التكفير ،ما يمكن أن يش ّكل خطورة على سالمة الوسالتي ،إلى جانب عبارات الثلب وهتك العرض.
وأف WWاد ي WWوس WWف ال WWوس WWالت WWي ل WWوح WWدة ال WWرص WWد" :راع WWني م WWا ك WWتبه اإلم WWام ال WWساب WWق ل WWجام WWع س WWيدي اللخ WWمي ب WWصفاق WWس ع WWلى
وتهجWWم عWWلى شWWخصي بWWعبارات يWWرتWWقي بWWعضها إلWWى
ّW
صWWفحته بشWWبكة الWWتواصWWل االجWWتماعWWي الWWفايسWWبوك مWWن افWWتراءات
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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الWتكفير ،وهWو مWا يWمكن أن يWؤدي إلWى عWواقWب وخWيمة تWتع ّلق بسWالمWتي .لWقد تWناولWت بWالWتعليق فWي راديWو "شWمس أف أم"،
Wحتجة عWلى املWيزانWية فWي خWانWة الWإلرهWابWيني .وذ ّ WكWرت بتحWريWضه عWلى
اسWتفتاء هWذا اإلمWام املWعزول حWول إدراج أحWزاب م ّ
الWWجهاد فWWي تWWونWWس وسWWوريWWا ،وعWWلى الWWفنانWWني واملسWWرحWWيني ،والWWدعWWوة لWWغلق املWWطاعWWم والWWنزل الWWسياحWWية الWWتي تWWبيع الخWWمر
والتح WWري WWض ضّ W Wد ال WWسياح WWة ،وم WWهاج WWمة مجّ W Wلة األح WWوال ال WWشخصية وال WWدع WWوة إل WWى ت WWع ّدد ال WWزوج WWات ،وس WWأق WWوم ب WWاتّ WWخاذ
اإلجراءات القانونية لتتّبع هذا اإلمام املعزول".
تعرض له الصحفي يوسف الوسالتي.
وقد وثّقت وحدة الرصد التكفير التي ّ
• الرأي القانوني:
Wعرض الWWصحفي يWWوسWWف الWWوسWWالتWWي إلWWى تهWWديWWدات خWWطيرة صWWادرة عWWن إمWWام مسجWWد مWWعزول واتّWWهمه بWWالسخWWريWWة مWWن
تّ W
الWعالWم االسWالمWي ،وهWي عWبارات تWكفير وتWمثّل خWطرا عWلى حWياة الWصحفي املسWتهدف ويWعاقWب الWفصل  14مWن املWرسWوم
Wضمن ال WWفصل  13أنّ WWه ال ي WWجوز م WWساءل WWة أيّ
 115ك Wّ Wل م WWن ت WWع ّدى ع WWلى ص WWحفي ب WWال WWقول أو ب WWالته WWدي WWد بس WWبب ع WWمله وت ّ W
ص WWحفي ع WWلى م WWعلوم WWات ينش WWره WWا ط WWبقا ألع WWراف امل WWهنة وأخ WWالق WWيات WWها ك WWما ال ي WWجوز أن ت WWكون امل WWعلوم WWات ال WWتي ينش WWره WWا
الصحفي سببا للمساس بكرامته.

• نقابي أمني يحرض على هيثم املكي وبوبكر بن عكاشة
• املكان :قفصة
• التاريخ 29 :جانفي 2018
• املkعتدى عkليهم :هkيثم املّ kكي وبkو بkكر بkن عkكاشkة الkعامkلني فkي إذاعkة
موزاييك أف أم
• املعتدي :نقابيون أمنيون
• الوقائع:
عWمد وحWيد مWبروك الWكاتWب الWعام لWلنقابWة الWجهويWة لWق ّوات األمWن الWداخWلي بWواليWة قWفصة
إلWWى التحWWريWWض عWWبر صWWفحته الWWخاصWWة ملWWوقWWع الWWتواصWWل االجWWتماعWWي "الWWفيس بWWوك"
ضّ W Wد ال WWصحفيني إض WWاف WWة إل WWى ش WWتمهم واص WWفا إ ّي WWاه WWم ب WWأب WWشع ال WWنعوت وتح WWري WWض
املWWواطWWنني عWWلى وسWWائWWل اإلعWWالم مWWا يهّ Wدد سWWالمWWة الWWصحفيني بWWالWWقول "فWWيقو يWWا شWWعب
سبب دماركم إعالم العار نسيتو آش عمل فيكم نهار  13جانفي ." 2011
ك WWما ع WWمد امل WWدع WWو م WWبروك إل WWى التح WWري WWض ض ّ Wد ك Wّ Wل م WWن ال WWصحفي ب WWوب WWكر ع WWكاش WWة
واإلعالمي هيثم امل ّكي بإذاعة موزاييك أف أم.
وقWWال الWWصحفي بWWوبWWكر بWWن عWWكاشWWة لWWوحWWدة الWWرصWWد أنّWWه اسWWتغرب مWWا نشWWره الWWنقابWWي
Wصة "م WW Wيدي ش WW Wو" ل WW Wيوم االث WW Wنني  29ج WW Wان WW Wفي  2018ل WW Wم
األم WW Wني م W W Wّ W W
WوضWW Wحا أ ّن ح ّ W W
Wتضمن اسWاءة إلWى األمWنيني بWل تحّ Wدث عWن األحWداث اآلنWية خWاصWة مWوقWف الWنقابWة
ت
ّ
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الWوطWنية لWلصحفيني الWتونWسيني وتحWذيWرهWا مWن عWودة اإلجWراءات الWقمعية ضّ Wد الWصحفيني وت ّWمت اسWتضافWة عWضو الWنقابWة
الWWوطWWنية لWWلصحفيني الWWتونWWسيني محWWمد يWWاسWWني الWWجالصWWي فWWي نWWفس الWWحصة لWWلتعليق عWWلى بWWيان الWWنقابWWة األخWWير بWWتاريWWخ
يوم السبت  27جانفي . 2018
وقد تواصلت وحدة الرصد مع هيثم املكي وقد ت ّم االتّفاق على رفع دعوى قضائية ض ّد املعتدي.
• الرأي القانوني:
مWا صWدر عWن األمWني عWلى صWفحته الWخاص ملWوقWع فWايWس بWوك يWعتبر مWن بWاب الWقذف الWعلني الWذي يجWرمWه الWفصل 245
مWWن املجWWلة الجWWزائWWية وهWWو مWWا يWWتطلب تحWWرك الWWنيابWWة الWWعمومWWية وفWWتح تWWحقيق بWWخصوص تWWلك الWWتدويWWنات املWWاسWWة مWWن كWWرامWWة
االنسان وحرمته املعنوية.

• نقابيون أمنيون يضايقون الصحفية منى البوعزيزي
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :جانفي 2018
• امل kkعتدى ع kkليهم :م kkنى ال kkبوع kkزي kkزي ال kkصحفية بج kkري kkدة
الشروق
• املعتدي :نقابيون أمنيون
• الوقائع:
ع WW Wمد ن WW Wقاب WW Wيون أم WW Wنيون إل WW Wى اس WW Wتهداف م WW Wنى ال WW Wبوع WW Wزي WW Wزي ال WW Wصحفية
بج WWري WWدة الش WWروق ع WWلى خ WWلفية م WWقاالت نش WWرت WWها ف WWي ج WWري WWدة الش WWروق
م WWرت WWبطة ب WWال WWعمل األم WWني وم WWوق WWفها م WWن ت WWعام WWل م WWكتب اإلع WWالم وتح WWدي WWدا
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
وأفWWادت الWWبوعWWزيWWزي لWWوحWWدة الWWرصWWد" :عWWمل نWWقابWWيون وصWWفحات نWWقابWWية عWWلى اسWWتهدافWWي إ ّبWWان إعWWالنWWي ملWWوقWWفي الWWرافWWض
WؤسWسات إعWالمWية" .وقWد قّ WدمWت
لWلتعتيم الWذي يWتعامWل بWه مWكتب اإلعWالم بWوزارة الWداخWلية واقWتصار املWعلومWة عWلى ثWالث م ّ W W
الWصحفية لWوحWدة الWرصWد بWصور عWما نشWره أشWخاص وصWفحات الWتي ذكWرتWها بWاالسWم وانWتقدت مWواقWفها وأخWبار عWملت
عليها في جريدة الشروق.
• الرأي القانوني:
تWWعرضWWت الWWصحفية مWWنى بWWوعWWزيWWزي إلWWى حWWملة تWWشويWWه عWWلى خWWلفية مWWوقWWفها مWWن الWWتعتيم االعWWالمWWي مWWن وزارة الWWداخWWلية.
تضمن الفصل  12أنه ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي سببا للمساس بكرامته ولحرمته املعنوية.
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• نقابي أمني يح ّرض على الصحفيني في صفاقس
• املكان :صفاقس
• التاريخ 30 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :الصحفيون
• املعتدي :نقابيون أمينون
• الوقائع:
نش WWر ال WWناط WWق ال WWرس WWمي ب WWاس WWم ال WWنقاب WWة ال WWجهوي WWة ل WWقوات االم WWن
الWW WداخWW Wلي بWW WصفاقWW Wس نWW Wور الWW WديWW Wن الWW WغطاسWW Wي تWW WدويWW Wنات عWW Wلى
ص WWفحته ال WWخاص WWة بش WWبكة ال WWتواص WWل اإلج WWتماع WWي "ال WWفايس WWبوك"
WوجWWهة ضّ Wد الWWصحفيني وتحWWريWWض عWWليهم
Wضمنت ألWWفاظWWا نWWابWWية مّ W
تّ W
وتّ W Wم ذك WWر ك Wّ Wل م WWن زه WWور ال WWحبيب ومح WWمد س WWام WWي اس WWميا وضW Wدّ
نWWقيب الWWصحفيني نWWاجWWي الWWبغوري وحWّ Wرض عWWلى مWWمارسWWة الWWعنف
عWلى الWصحفيني واغWتصابWهم وتWفاعWل بWعض األعWوان مWعه وكWالWوا
والسب والشتم ض ّد الصحفيني.
التّهم
ّ
وق WWد أذن WWت ال WWنياب WWة ال WWعموم WWية ب WWداي WWة شه WWر ف WWيفري ب WWفتح ب WWحث
تحقيقي ض ّد هذا النقابي األمني..

• الرأي القانوني:
م WWا ص WWدر ع WWن ال WWنقاب WWي األم WWني ع WWلى ص WWفحته ال WWخاص مل WWوق WWع ف WWاي WWس ب WWوك ي WWعتبر م WWن ب WWاب ال WWقذف ال WWعلني ال WWذي يج WWرم WWه
ال WWقان WWون وه WWو م WWا ي WWتطلب تح WWرك ال WWنياب WWة ال WWعموم WWية وف WWتح ت WWحقيق ب WWخصوص ت WWلك ال WWتدوي WWنات امل WWاس WWة م WWن ك WWرام WWة االن WWسان
وحرمته املعنوية
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• صفحة على فايسبوك الستهداف الصحفيني
• املكان :تونس
• التاريخ :انطالقا من  24جانفي 2018
• املعتدى عليهم :الصحفيون
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع:
أنWWشأ مWWجهولWWون صWWفحة فWWايسWWبوكWWية بWWعنوان " "WIKI TUNISIAلWWم تWWقم بنشWWر سWWوى مWWقطعني مWWص ّوريWWن اثWWنني ،األ ّول
تWWناول لWWقاء املWWراسWWلني األجWWانWWب مWWع املWWكتب الWWتنفيذي فWWي مWWقر الWWنقابWWة الWWوطWWنية لWWلصحفيني الWWتونWWسيني وقWWد ت ّ Wم فWWيه ذكWWر
Wتعرض فWWيه لWWنقيب الWWصحفيني نWWاجWWي
مWWكان إقWWامWWة مجWWموعWWة مWWن املWWراسWWلني األجWWانWWب والتحWWريWWض عWWليهم .والWWثانWWي ت ّ Wم الّ W
البغوري والتحريض عليه في صفحة تجاوز عدد روادها  30ألف.

• الرأي القانوني:
مWا صWدر مWديWر صWفحة الWفيس بWوك يWعتبر مWن بWاب الWقذف الWعلني وهWو مWا يWتطلب تحWرك الWنيابWة الWعمومWية وفWتح تWحقيق
بخصوص تلك التدوينات املاسة من كرامة االنسان وحرمته املعنوية
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• منع فريق عمل "قناة العراقية" من العمل بشارع الحبيب بورقيبة
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :جانفي 2018
• املkkعتدى عkkليهم :الkkصحفية انkkتصار الشkkلي واملkkصور الkkصحفي أحkkد الkkشعبانkkي الkkعامkkلني بkkقناة
"العراقية"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:

ق WWام أع WWوان أم WWن ب WWمنع ان WWتصار الش WWلي م WWراس WWلة ق WWناة
الWW WعراقWW Wية واملWW Wص ّور املWW WرافWW Wق لWW Wها مWW Wن الWW Wعمل بWW Wشارع
الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وق WWال WWت امل WWراس WWلة ان WWتصار الش WWلي ل WWوح WWدة ال WWرص WWد:
"ت WWن ّقلت رف WWقة امل WWص ّور أح WWمد ال WWشعبان WWي إل WWى ش WWارع
الWW Wحبيب بWW WورقWW Wيبة بWW WالWW WعاصWW Wمة لWW Wتغطية وقWW Wفة لحWW Wملة
"س ّ W W Wيبني" ،وهWW W Wناك طWW W WالWW W Wبنا أعWW W Wوان أمWW W Wن بWW W WوثWW W Wيقة
الWWترخWWيص بWWالWWتصويWWر ،وملWWا هWWممنا بWWم ّده بWWه ،أعWWلمنا
Wتحصل عWW W Wلى تWW W WرخWW W Wيص وعWW W Wلينا
أن الWW W WوقWW W Wفة لWW W Wم تW W W
ّ
املWW Wغادرة .طWW Wلبت مWW Wن زمWW Wيلي مWW WواصWW Wلة الWW WتصويWW Wر،
WتوجWWه ن WWحون WWا ع WWون أم WWن وط WWلب م WWنا م WWغادرة امل WWكان
فWّ W
ومنعنا من مواصلة العمل”.

• الرأي القانوني:
Wعرض طWاقWم قWناة "الWعراقWية" إلWى املWنع مWن الWعمل مWن قWبل أعWوان األمWن فWي شWارع الWحبيب بWورقWيبة بWزعWم أ ّن املWظاهWرة
ت ّ
م WWنعت ف WWي إط WWار وض WWع ق WWيود ع WWلى ح WWري WWة ت WWداول امل WWعلوم WWات واألخ WWبار امل WWرت WWبطة ب WWاالح WWتجاج WWات .وي WWعاق WWب ال WWقان WWون ك Wلّ
ويجرم القانون الجزائي املنع من العمل.
شخص أهان صحفيا أو ه ّدده بسبب عمله
ّ
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• منع صحفيني من العمل في نابل
• املكان :نابل
• التاريخ 10 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :مراسلي وسائل اإلعالم في نابل
• املعتدي :موظّفون عموميون
• الوقائع:
Wصب عWشوائWي
تّ Wم تWغييب الWصحفيني مWن تWغطية زيWارة والWية نWابWل سWلوى الWخياري خWالل افWتتاح دار الشWباب وتWحويWل م ّ
إلى منتزه ومشاريع أخرى بمدينة منزل تميم واقتصرت الدعوة على مؤسسة التلفزة الوطنية فقط.
وأف WWادت ف WWاط WWمة ب WWن ع WWثمان ال WWصحفية ب WWاإلذاع WWة ال WWوط WWنية ل WWوح WWدة ال WWرص WWد" :ل WWم أت WWل ّقى دع WWوة م WWن أج WWل ت WWغطية ال WWنشاط
املذكور ،وقد تفاجأت بذلك فيما بعد وهو حال أغلب الصحفيني املعتمدين بالجهة".
وأضWافWت بWن عWثمان أ ّن لWقاء جWمعها سWابWقا بWوالWية نWابWل أعWلمتها فWيه بWتش ّكيات الWصحفيني مWن الWسياسWة االتّWصالWية لWكن
لم يت ّم ّ
حل اإلشكال.
Wتصل ذك WWر م WWنتصر س WWاس WWي م WWراس WWل إذاع WWة "ش WWمس أف أم" ل WWوح WWدة ال WWرص WWد أ ّن ال WWوال WWية ع WWقدت ف WWي 17
وف WWي س WWياق م ّ W
ج WWان WWفي اج WWتماع WWا م WWع ك WWاف WWة ال WWصحفيني ب WWال WWجهة م WWن أج WWل ت WWجاوز اإلش WWكال وق WWد ق ّ Wدم WWت اع WWتذاره WWا ل WWلصحفيني ووع WWدت
بالتعامل اإليجابي ودون تمييز بني كافة الصحفيني ،وهو ما أ ّكدته الصحفية فاطمة بن عثمان.
لWإلشWارة فWقد قWالWت والWية نWابWل خWالل االجWتماع مWع الWصحفيني أ ّن مWن قWام بWتوجWيه الWدعWوة ملWراسWل الWتلفزة الWتونWسية فWقط
هWو مWعتمد الWجهة ،ولWم يWقم مWكتبها اإلعWالمWي بWالWتنسيق مWع الWصحفيني حWول الWنشاط بسWبب الWتزامWاتWه ومWتابWعته لWلوضWع
األمني في الفترة األخيرة.
• الرأي القانوني:
WؤسWWسات اإلعWWالم فWWي الWWحصول عWWلى املWWعلومWWة
تWWخالWWف املWWمارسWWات الWWصادرة عWWن واليWWة نWWابWWل مWWبدأ تWWكافWWؤ الWWفرص بWWني مW ّ W
وال WWتي م WWن ش WWأن WWها ت WWعطيل ح WWقّ امل WWواط WWن ف WWي إع WWالم ح Wّ Wر وت WWع ّددي وش WWفاف .ك WWما ي WWضمن ال WWفصل  10م WWن امل WWرس WWوم 115
لWWلصحفي أن يWWطلب مWWن الWWجهات الWWعمومWWية املWWعلومWWات واألخWWبار واإلحWWصائWWيات الWWتي تWWكون بWWحوزتWWها مWWا لWWم تWWكن سWWريّWWة
بحكم القانون ويمنع الفصل  9فرض قيود تعوق تداول املعلومات.

•

منع صحفيني من العمل في والية سوسة

• املكان :سوسة
• التاريخ 19 :جانفي 2018
• املعتدى عليهم :مراسلي وسائل اإلعالم بوالية سوسة
• املعتدي :موظّفون عموميون
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• الوقائع:
ت ّ Wم م WWنع ال WWصحفيني ب WWمنطقة امل WWسعدي WWن م WWن والي WWة س WWوس WWة م WWن ال WWعمل خ WWالل م WWواك WWبتهم ل WWزي WWارة رئ WWيس ال WWحكوم WWة ي WWوس WWف
الشاهد الى مصنع ليوني.
وأفWWادت نWWصيرة صWWكلي الWWصحفية بWWإذاعWWة املنسWWتير لWWوحWWدة الWWرصWWد" :ذهWWبنا لWWتغطية زيWWارة رئWWيس الWWحكومWWة إلWWى مWWصنع
لWWيونWWي بWWاملWWسعديWWن ،فWWمنعنا مWWن الWWدخWWول لWWالسWWتماع إلWWى كWWلمات رئWWيس الWWحكومWWة وسWWفير أملWWانWWيا و الWWرئWWيس املWWديWWر الWWعام
لWWلمصنع ولWWم يWWقع م ّ WدنWWا بWWاملWWلف الWWصحفي ،وقWWد قWWالWWت مWWسؤولWWة بWWالشWWركWWة أ ّن رئWWاسWWة الWWحكومWWة أعWWطت تWWعليمات بWWعدم م Wدّ
الWصحفيني بWاملWلف الWصحفي .وبWعد احWتجاجWنا عWلى هWذا املWنع سWمح لWنا بWالWدخWول ،بشWرط الخWروج فWور االسWتماع إلWى
الWكلمات .وعWند خWروجWه ،اقWتصر رئWيس الWحكومWة عWلى كWلمة مWقتضبة فWي نWقطة صWحفية ،ثWم غWادر دون أن يسWتمع إلWى
أسئلة الصحفيني".
مWن جهWته قWال مWفدي املسّ Wدي مسWتشار رئWيس الWحكومWة لWوحWدة الWرصWد " :نWحن كWحكومWة لWم نWكن مWسؤولWني عWن الWتنظيم،
بWWل إدارة املWWصنع هWWي املWWسؤولWWة ،ولWWم تWWصدر عWWن رئWWاسWWة الWWحكومWWة أيّWWة تWWعليمات ملWWنع الWWصحفيني مWWن الWWدخWWول أو بWWعدم
مدهم بامللف الصحفي .بل تد ّ
خلت شخصيا من أجل السماح للصحفيني بالدخول".
وقWد اتّWصلت وحWدة الWرصWد بيسWرى بWن أحWمد مWسؤولWة إداريWة بWمصنع لWيونWي ومWك ّلفة بWقسم االتّWصال ملWعرفWة ر ّدهWا عWلى
م WWا ورد ف WWي ال WWتصري WWحات امل WWذك WWورة ،ف WWقال WWت" :ل WWقد ت WWك ّفلت ال WWحكوم WWة ب ّ W
Wكل ت WWفاص WWيل ال WWتنظيم وت WWو ّل WWى األم WWن ال WWرئ WWاس WWي
اإلشWراف عWلى عWملية الWدخWول ،وقWد تWفاجWأنWا بWعدم دخWول بWعض الWضيوف الWذيWن قWمنا بWدعWوتWهم .لWقد وقWع االتّWصال بWنا
مWن مWصالWح اإلعWالم بWرئWاسWة الWحكومWة وسWألWونWا عWن اإلعWالمWيني الWذيWن تWع ّودنWا الWتعامWل مWعهم ،فWم ّكناهWم مWن قWائWمة تWضم
مWمثّلي إذاعWات جWوهWرة و  MFMوكWنوز ومWساكWن ،وتWكفّلت الWحكومWة بWدعWوتWهم ودعWوة بWقية اإلعWالمWيني .وأؤ ّWكWد لWكم أنّWنا لWم
Wهمنا أن تWقوم وسWائWل اإلعWالم بWالWتغطية .مWن جWهة أخWرى لWم يWطلب مWنا أحWد عWدم مWدّ
نWمنع الWصحفيني مWن الWدخWول ألنّWه ي ّ
Wلف الWصحفي ،وقWد قWمنا بWم ّد الWصحفيني بWاملWل ّفات الWتي طWلبوهWا عWلى غWرار عWماد سWطا مWن وكWالWة تWونWس
الWصحفيني بWامل ّ
أفريقيا لألنباء وعماد شرف الدين من التلفزة الوطنية".
• الرأي القانوني:
تّ Wم مWنع الWصحفيني مWن الWدخWول إلWى مWصنع لWيونWي الWذي يWزوره رئWيس الWحكومWة ولWم يWت ّم مّ WدهWم بWاملWلف الWصحفي ،ويWنصّ
أي ق WWيود ت WWعوق ح WWري WWذة ت WWداول امل WWعلوم WWات وال WWتي م WWن ش WWأن WWها ت WWعطيل ح Wقّ
ال WWفصل  9م WWن امل WWرس WWوم  115أنّ WWه ي WWمنع ف WWرض ّ
امل WWواط WWن ف WWي إع WWالم ح Wّ Wر وت WWع ّددي وشّ W Wفاف ك WWما أ ّن م WWن ح WWقّ ال WWصحفي أن ي WWطلب م WWن ال WWجهات ال WWعموم WWية امل WWعلوم WWات
واألخبار التي تكون بحوزتها ما لم تكن سر ّية بحكم القانون طبق الفصل  10من املرسوم.
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التوصيات
بناء على ما سبق فإ ّن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني توصي:
Wورط فWيها مWنظوريWها عWبر االعWتداء عWلى الWصحفيني وإيWقافWهم
• وزارة الkداخkلية بWالWتحقيق فWي االعWتداءات الWتي ت ّ
وافتكاك مع ّداتهم وإعالن نتائج التحقيقات.
• وزارة الداخلية بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل املهنية من أجل معالجات آنية العتداءات موظفيها
• وزارة الkkداخkkلية ب WWاإلس WWراع ب WWتبني "مش WWروع م WWدون WWة الس WWلوك ال WWتي ت WWضبط ال WWعالق WWة ب WWني ق WWوات األم WWن ال WWداخ WWلي
وممثلي وسائل اإلعالم" والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل املهنة منذ سنة 2014
• رئkاسkة الkحكومkة بWالWتحقيق فWي تWجاوزات وزارة الWداخWلية واعWتداء أعWوانWها عWلى حWريّWة الWصحافWة وضWرب جWوهWر
حرية التعبير.
• رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل املراسلني األجانب املعتمدين في تونس.
Wعمد إطWWالق حWWمالت تWWشويWWه وتحWWريWWض وتهWWديWWد عWWلى الWWصحفيني بWWمواقWWع
• الkkنيابkkة الkkعمومkkية بWWمالحWWقة كWّ Wل مWWن تّ W
التواصل االجتماعي ،والتحرك التلقائي إزاء االعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
• مجkلس نkواب الkشعب بWاملWسائWلة الWدوريWة ملWسؤولWي الWدولWة املWعنيني بحWمايWة الWصحفيني عWن كWل االعWتداءات الWتي
يWقوم بWها مWنظوريWهم فWي حWق الWصحفيني وحWريWة الWصحافWة ،والWتصدي لWكل مWشاريWع الWقوانWني املWاسWة بحWريWة الWتعبير
والصحافة
• الkصحفيون بWWتو ّ
خWWي كWWل الWWحيطة والحWWذر خWWالل عWWملهم فWWي املWWيدان واتّWWخاذ ّكWWل تWWدابWWير السWWالمWWة املWWطلوبWWة والWWتي
سبق نشرها.
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تعليـق النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني على مشـروع الحكومـة
املتعلـــــق بإحـداث هيئــة االتصـــال السمـعي البصـري

Wضمن املWWرسWWوم  116لWWسنة  2011واملWWتعلق بـ "حWWريWWة االتWWصال الWWسمعي الWWبصري" أحWWكامWWا تWWتع ّلق بحWWريّWWة االتّWWصال
تّ W
Wضمن فWWي فWWصولWWه األولWWى تWWعريWWفا لWWعديWWد
الWWسمعي الWWبصري وبWWإحWWداث هWWيئة عWWليا لWWالتّWWصال الWWسمعي الWWبصري ،كWWما تّ W
املWWصطلحات الWWواردة فWWي َمWتْنه .وتWWساهWWم الWWتعريWWفات الWWقانWWونWWية فWWي ضWWبط املWWفاهWWيم بWWد ّقWWة وتWWحول دون االجWWتهادات غWWير
املوفّقة وخاصة في مجاالت دقيقة مثل مجال االتّصال السمعي البصري.
Wضمن امل WWرس WWوم امل WWبادئ ال WWتي ي WWنبني ع WWليها ت WWعدي WWل االتّ WWصال ال WWسمعي ال WWبصري م WWثل اح WWترام م WWعاه WWدات ح WWقوق
وت ّ W
Wضمن الWضوابWط الWواجWب مWراعWاتWها ،وتWتمثّل
اإلنWسان وحWريّWة الWتعبير واملWساواة والWتع ّدديWة واملWوضWوعWية والWشفافWية .كWما ت ّ
فWWي احWWترام كWWرامWWة اإلنWWسان وحWWريّWWة الWWعقيدة وحWWمايWWة الWWطفولWWة وحWWمايWWة األمWWن الWWوطWWني والWWنظام الWWعام والWWصحة الWWعامWWة
وتشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتّصالي الوطني.
وب WWال WWرج WWوع إل WWى مش WWروع ال WWقان WWون األس WWاس WWي امل WWعروض م WWن ق WWبل ال WWحكوم WWة ع WWلى مج WWلس ن WWواب ال WWشعب وال WWذي ب WWدأت
م WWناقش WWته ف WWي ل WWجنة ال WWحقوق والح WWري WWات وال WWعالق WWات ال WWخارج WWية يW Wتّضح أنّ WWه ي WWتع ّلق ب WWإح WWداث ه WWيئة ل WWإلع WWالم ال WWسمعي
الWبصري ولWم يWشمل الWجوانWب املWتع ّلقة بWتعديWل اإلعWالم املWذكWور الWذي تWم افWراده بمشWروع قWانWون مسWتقل لWم يWعرض بWعد
على البرملان.
وان كWانWت الWنقابWة الWوطWنية لWلصحفيني الWتونWسيني بWمعية مWنظمات املWجتمع املWدنWي والWهيئات املWهنية قWد طWالWبت بWسحب
هWWذا املشWWروع لخWWطورتWWه عWWلى حWWريWWة الWWتعبير والWWصحافWWة وتWWضرب اسWWتقاللWWية الWWهيئة الWWتعديWWلية ،فWWإنWWها تWWقدم املWWالحWWظات
التالية حول مشروع القانون الحكومي.

في األحكام العامة:
اكWWتفى الWWفصل األ ّول مWWن مشWWروع الWWقانWWون بWWالWWتنصيص عWWلى أن هWWيئة االتّWWصال الWWسمعي الWWبصري" :هWWيئة دسWWتوريWWة
مسWتقلة ."...وبWالWرجWوع إلWى املWرسWوم  116نجWد أنّWه تWم تWفصيل مWفهوم االسWتقاللWية إذ جWاء فWيه" :تWمارس الWهيئة مWهامWها
بWWاسWWتقاللWWية تWWامWWة دون تWWد ّ
خWWل مWWن أيّWWة جWWهة كWWانWWت مWWا مWWن شWWأنWWه الWWتأثWWير عWWلى أعWWضائWWها أو نWWشاطWWاتWWها" .بWWاإلضWWافWWة إلWWى
Wص عWليها مشWروع الWقانWون ،فWإنّWه ال بّ Wد مWن الWتنصيص عWلى االسWتقاللWية الWوظWيفية
االسWتقاللWية املWالWية واإلداريWة الWتي ن ّ
تأكيدا لعدم التد ّ
خل في عملها من قبل مجموعات الضغط السياسية أو املالية.
Wخصصات املWالWية
وبWما أ ّن الWتنصيص عWلى االسWتقاللWية اإلداريWة واملWالWية مWه ّم ،فWإنّWه يWجب كWذلWك الWتنصيص عWلى أ ّن امل ّ
يجب أن تكون كافية .كما أ ّن التمويل العمومي يجب أ َ َّال يكون مدخال للتد ّ
خل في عمل الهيئة أو نشاطها أو قراراتها.
ويWخشى مWن عWدم الWتنصيص عWلى مWيزانWية مWالWية كWافWية ،وأن يWت ّم الّ Wلجوء إلWى إقWرار مWيزانWيات ضWعيفة ومحWدودة تWؤ ّدي
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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إلWWى تWWقليص نWWشاط الWWهيئة وعجWWزهWWا عWWن أداء وظWWائWWفها .وتWWحضر فWWي الWWذهWWن عWWديWWد األمWWثلة عWWن هWWيئات تّ Wم الWWتقليص فWWي
مخصصاتها املالية بغرض التأثير على نشاطها.
ّ
صالحيات الهيئة:
Wضمن مش WWروع ال WWقان WWون ص WWالح WWيات اس WWتشاري WWة ل WWلهيئة ب WWخصوص م WWشاري WWع ال WWقوان WWني التش WWري WWعية امل WWتع ّلقة ب WWمجال
تّ W
اخWWتصاصWWها ،أي الWWنصوص الWWتي يWWصادق عWWليها الWWبرملWWان .لWWك ّن املWWعروف أ ّن السWWلطة الWWتنفيذيWWة قWWد تWWلجأ إلWWى إصWWدار
Wص الWWقانWWون أو روحWWه ،وال ب ّ Wد حWWينئذ مWWن إقWWرار وجWWوبWWية
نWWصوص تWWرتWWيبية لWWتنفيذ الWWقوانWWني وهWWذه الWWتراتWWيب قWWد تWWخالWWف نّ W
استشارة الهيئة بخصوص النصوص التطبيقية للقوانني ذات العالقة باختصاصها.
كWما يWنطبق هWذا األمWر عWلى الWفصل  12مWن مشWروع الWقانWون الWذي يWعطي الWهيئة صWالحWية "دراسWة الWنصوص الWقانWونWية
سارية املفعول في مجال اختصاصها وتقديم مقترحات لتطويرها".
ومWن املWنطقي أن يWكون لWلهيئة ،بWموجWب الWقانWون ،صWالحWية دراسWة الWنصوص الWتطبيقية وتWقديWم مWقترحWات بWشأنWها ،ألنّ
من يمكنه األكثر يمكنه األقل طبق القاعدة القانونية األصولية.
املبادئ والضوابط:
خWالفWا لWلمرسWوم  116تWغافWل الWفصل ) (5مWن مشWروع الWقانWون عWن الWتنصيص عWلى أحWد املWبادئ الWتي يWقوم عWليها عWمل
ال WWهيئة وه WWو اح WWترام امل WWعاه WWدات وامل WWواث WWيق ال WWدول WWية امل WWتع ّلقة ب WWحقوق اإلن WWسان والح WWريّ WWات ال WWفردي WWة وال WWعام WWة ،وم WWنها العه WWد
الWدولWي الWخاص بWالWحقوق املWدنWية والWسياسWية وتحWديWدا مWادتWه  19والWتي ت ّ
Wتضمن فWي فWقرتWها  3مWبادئ ملشWروعWية الWقيود
أي ضWWوابWWط ملWWمارسWWة حWWريWWة الWWتعبير واملWWتع ّلقة بWWاحWWترام حWWقوق
عWWلى حWWريWWة الWWتعبير .كWWما أ ّن الWWفصل املWWذكWWور لWWم يW
ّ
Wتضمن ّ
اآلخرين أو سمعتهم ومنها احترام كرامة اإلنسان وحياته الخاص وحرية املعتقد وحماية الطفولة.
WؤسWW Wسات االتّ WWصال ال WWسمعي وال WWبصري اك WWتفى ال WWفصل أع WWاله
ول WWدى إش WWارت WWه إل WWى ظ WWاه WWرة "ال WWترك WWيز" ف WWي م WWلكية م W ّ W
Wتضمن املشWروع
بWاإلشWارة إلWى عWبارة "تWجنّب الWتركWيز" وهWي عWبارة ال تWؤ ّدي املWعنى بWصفة كWافWية ،إذ مWن املWفروض أن ي
ّ
WؤسWWسات اإلعWWالم واآللWWيات املWWوضWWوعWWية لWWرصWWد املWWخالWWفات وكWWيفية رفWWعها
الWWتنصيص صWWراحWWة عWWلى مWWنع تWWركWWيز مWWلكية مW ّ W
وزجرها.
Wؤس WWسات اإلع WWالم ال WWسمعية ال WWبصري WWة ف WWي أي WWدي أق WWلية م WWال WWية ن WWاف WWذة إل WWى ض WWرب ح WWري WWة اإلع WWالم
ي WWمثّل ت WWرك WWيز م WWلكية م W Wّ W
Wصت عWليها املWواثWيق الWدولWية والWدسWتور ومشWروع الWقانWون ،لWذلWك فWإنّWه ال بWدّ
والWتع ّدديWة والWتن ّوع ويWنسف ك ّWل املWبادئ الWتي ن ّ
من تخصيص فصل يمنع "التركيز" ،ووضع اآلليات الخاصة بمراقبته وضبطه وزجره.
ك ّراسات الشروط واإلجازات:
WؤسWWسات الWسمعي
Wضمن الWفصل مWن مشWروع الWقانWون أهWلية الWهيئة لWوضWع ك ّWراسWات الشWروط واتّWفاقWيات اإلجWازات مل ّ W
ت ّ
والبصري.
WكراسWات وإقWرارهWا مWن قWبل مجWلسها.
وهWنا ال تWكفي عWبارة "وضWع" لWتوضWيح أ ّن الWهيئة وحWدهWا م
ّ
Wختصة بWإعWداد تWلك ال ّ
وبWWاعWWتماد الWWصيغة الWWحالWWية فWWإنّWWه بWWإمWWكان اإلدارة أن ت ّ WدعWWى لWWنفسها حWWقّ املWWصادقWWة عWWلى كWّ WراسWWات الشWWروط واتّWWفاقWWيات
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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Wتوج WWب إغ WWالق WWه ح Wتّى ال ي WWت ّم االس WWتيالء ع WWلى أح WWد أه Wمّ
اإلج WWازات ال WWتي ت WWع ّده WWا ال WWهيئة ،وت WWش ّكل ه WWذه ال WWصياغ WWة ب WWاب WWا ي W ّ W
اختصاصات الهيئة.
اإلشهار التجاري:
ب WWخصوص اإلش WWهار ال WWسمعي ال WWبصري ،أع WWطى مش WWروع ال WWقان WWون ل WWلهيئة ص WWالحW Wيّة "وض WWع ق WWواع WWد س WWلوك WWية م WWتع ّلقة
باإلشهار".
WؤسWWسات ال WWسمعية ال WWبصري WWة ،وي WWمثّل ره WWان WWا خ WWطيرا ب WWالنس WWبة إل WWى أص WWحاب
ي WWعتبر اإلش WWهار م WWصدرا ه WWام WWا ل WWتموي WWل امل W ّ W
Wاص ب WWاإلش WWهار
امل W ّ W
WؤسWWسات .ون WWظرا ل WWتعقيدات مشه WWد اإلش WWهار وت WWش ّعبه ،ف WWيكون م WWن األف WWضل إق WWرار ق WWان WWون مس WWت ّقل خ ّ W
السمعي البصري ،يت ّم إعداده بصفة تشاركية بني جميع املتد ّ
خلني ويضمن التنافسية والشفافية.
املساواة:
وب WWخصوص إس WWناد اإلج WWازات ،ون WWظرا ل WWلمشاك WWل ال WWتي ظه WWرت م WWن خ WWالل ت WWطبيق امل WWرس WWوم  ،116ف WWإنّ WWه ال ب ّ Wد م WWن وض WWع
WؤسWWسات اإلعWWالم والWWجهات .وطWWبقا ملWWبدأ
WترشWWحني لWWنيلها وتWWوزيWWعها بWWني أنWWواع مW ّ W
قWWواعWWد ش ّ WفافWWة تWWضمن املWWساواة بWWني املW ّ W
الش WWرع WWية ف WWإنّ WWه ال بّ W Wد م WWن ال WWتنصيص ص WWلب مش WWروع ال WWقان WWون ع WWلى ق WWائ WWمة ال WWعقوب WWات امل WWتع ّلقة ب WWمخال WWفات اإلج WWازات
Wنص الWقانWون عWلى إجWراءات تWضمن لWلمخالWف حWقّ الWدفWاع قWبل صWدور الWقرار وحWقّ الWطعن فWيه أمWام
واالسWتغالل .وأن ي ّ
املختص في آجال مح ّددة.
القضاء
ّ
اإلشهار السياسي:
Wنص مشWWروع الWWقانWWون عWWلى مWWنع االشWWهار الWWسياسWWي لWWألحWWزاب والWWقائWWمات االنWWتخابWWية خWWالفWWا لWWلمرسWWوم  116الWWذي
لWWم يّ W
Wنص عWWلى ذلWWك صWWراحWWة ،ويWWضع عWWقوبWWات مWWالWWية عWWلى كWWاهWWل املWWخالWWفني .ومWWن شWWأن عWWدم الWWتنصيص عWWلى مWWنع االشWWهار
يّ W
الWWسياسWWي أن يWWفتح بWWابWWا مشWWرعWWا أمWWام األحWWزاب الWWكبرى و"الWWغنية" لWWلقيام بWWاإلشWWهار الWWسياسWWي واالنWWتخابWWي دون أيّ
WؤسWسات اإلعWالم الWسمعي الWبصري أسWيرة لWدى
رادع ،مWما ينج ّWر عWنه آثWار سWلبية عWلى املWسار الWديWمقراطWي ،ويWجعل م ّW W
تWWلك األحWWزاب ويWWؤ ّثWWر عWWلى خّ W
طها التحWWريWWري وحWWيادهWWا .لWWذلWWك مWWن الWWضروري الWWتنصيص عWWلى مWWنع اإلشWWهار الWWسياسWWي
واالنWتخابWي بWمقابWل أو بWدونWه ،والWتنصيص كWذلWك عWلى عWقوبWات مWالWية رادعWة ،وأن تWكون إجWراءات الWهيئة فWي هWذا املWجال
سريعة لتحول دون تأثير ذلك اإلشهار على الجمهور وعلى نتائج االنتخابات.
WؤسWWسات اإلعWالم األجWنبية الWتي يWمكن اسWتغاللWها لWلدعWايWة الحWزبWية واالنWتخابWية ،وفWي هWذه
ويWنطبق نWفس األمWر عWلى م ّ W
ينص على عقوبات ض ّد األحزاب والقائمات املخالفة.
الحالة فإ ّن قانون هيئة االنتخابات ال ب ّد أن ّ
االستشارة في النصوص الترتيبية:
Wضمن أنّ WWه "ي WWمكن أن تس WWتشار ال WWهيئة ب WWخصوص م WWشاري WWع
ب WWخصوص ال WWصالح WWيات االس WWتشاري WWة ف WWإ ّن املش WWروع ت ّ W
Wضمن أ ّن االسWتشارة بWخصوص الWنصوص
الWنصوص الWترتWيبية املWتّصلة بWمجال اخWتصاصWها" ،وكWان املWرسWوم  116ت ّ
ال WWترت WWيبية وج WWوب WWية ،ل WWذا ال بّ W Wد م WWن أن ت WWكون اس WWتشارة ال WWهيئة وج WWوب WWية ف WWي امل WWجال ال WWترت WWيبي ت WWمام WWا ك WWما ف WWي امل WWجال
التشريعي لترابط املجالني ،وأل ّن النصوص الترتيبية هي في العادة تطبيقية أو تفسيرية للنصوص التشريعية.
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املؤسسات اإلعالمية العمومية:
التسميات في
ّ
WؤسWسات اإلعWالمWية الWعمومWية ويWكون
Wضمن مشWروع الWقانWون اسWتشارة الWهيئة فWي مWقترحWات الWحكومWة تWسمية رؤسWاء امل ّW W
ت ّ
رأي الWهيئة مWطابWقا .لWك ّن املشWروع لWم يشWر إلWى أ ّن االسWتشارة وجWوبWية عWند عWزل أولWئك املWسؤولWني .وال بّ Wد مWن تWدارك تWلك
النواقص في الصيغة النهائية ملشروع القانون.
التركيبة:
ترشحهم هيئات وأربعة ّ
تضمن املشروع أ ّن الهيئة تتر ّكب من تسعة أعضاء خمسة منهم ّ
ترشحات فردية.
ّ
واع WWتمادا ع WWلى تج WWرب WWة ال WWهيئة ال WWعليا ل WWالتّ WWصال ال WWسمعي وال WWبصري ال WWحال WWية وب WWعد دراس WWة مش WWروع ال WWقان WWون ال WWحال WWي،
ن WWالح WWظ أنّ WWه ي WWطغى ع WWلى ال WWترك WWيبة امل WWقترح WWة ال WWطاب WWع امل WWهني والح WWرف WWي ،وال WWحال أ ّن ع WWملها ي WWالم WWس ح WWقوق اإلن WWسان
والحWر ّيWات الWعامWة والWفرديWة وحWمايWة الWطفولWة واألسWرة ،وهWو مWا يسWتوجWب أن يWكون مWن ضWمن تWركWيبة الWهيئة مWختص فWي
مجال حقوق اإلنسان.
وبWخصوص االخWتصاص الWقانWونWي يWكون مWن األفWضل أن تWشمل الWتركWيبة قWاض واحWد ومWحام )عWوض قWاضWيني اثWنني(
أل ّن وجود هذين الطرفني سيكون مصدر إثراء للعمل القانوني للهيئة.
وبWاعWتبار أ ّن الWتعديWل يWه ّم املWيدان اإلعWالمWي أسWاسWا فWإنّWه مWن املWتّجه أن يWكون قWطاع الWصحافWة مWمثّال بWعضويWن اثWنني،
أل ّن الWWعمل األسWWاسWWي لWWلهيئة يWWقوم عWWلى دراسWWة وتحWWليل املWWضامWWني اإلعWWالمWWية بWWاإلضWWافWWة إلWWى أ ّن الWWصحفي هWWو الWWفاعWWل
الرئيسي في العملية اإلعالمية.
يWW Wضاف إلWW Wى ذلWW Wك مWW Wمثّل عWW Wن املWW Wهن الWW Wسمعية والWW WبصريWW Wة غWW Wير الWW Wصحفية ومWW Wمثّل عWW Wن أصWW Wحاب املWW Wنشئات الWW Wسمعية
والبصرية.
بهذه الطريقة تعطى اإلمكانية للهيئات املهنية كي ّ
ترشح سبعة أعضاء من غير أعضاء مكاتبها التنفيذية.
WرشWWحني اثWWنني أحWWدهWWما فWWي مWWجال املWWالWWية والWWثانWWي فWWي مWWجال
WلترشWWحات الWWفرديWWة فWWإنّWWه يWWتم حWWصرهWWا فWWي مW ّ W
وبWWالنسWWبة لW ّ W
تWكنولWوجWيات االتّWصال .وبهWذه الWطريWقة نWساهWم فWي خWلق تWجانWس داخWل الWهيئة ونWبتعد عWلى املWحاصWصة الحWزبWية الWتي
ّ
الترشحات الفردية.
يمكن أن تنتج عن كثرة
وعلى هذا األساس تكون التركيبة كما يلي:
 صحفيني اثنني من بني أربعة ّيرشحهم الهيكل املهني األكثر تمثيال للصحفيني.
 قاض واحد من بني أربعة ّيرشحهم املجلس األعلى للقضاء.
 محام واحد من بني أربعة ّترشحهم الهيئة الوطنية للمحامني.
مختص في حقوق اإلنسان من بني أربعة ّ
ترشحهم الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريّات األساسية.
 عضوّ
 عضو من بني أربعة ّيرشحهم الهيكل املهني األكثر تمثيال للمهن السمعية والبصرية غير الصحفية.
 عضو من بني أربعة ّيرشحهم الهيكل املهني األكثر تمثيال ألصحاب املنشآت اإلعالمية السمعية والبصرية.
ّ
مختص في املالية.
مختص في تكنولوجيات االتّصال والثاني
مترشحان بصفة فردية أحدهما
 عضوانّ
ّ
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تضارب املصالح:
WرشWح
WترشWح فWإ ّن شWرط تWضارب املWصالWح يWحتاج إلWى تWوضWيحات نWظرا لWتأثWيره عWلى اسWتقاللWية امل ّ W W
وبWخصوص شWروط ال ّ W W
وعمل الهيئة.
WؤسWW Wسات ل WWالتّ WWصال ال WWسمعي
WلمرشWW Wح م WWساه WWمات أو ح WWصصا ف WWي م W ّ W
ّW
وع WWادة ي WWقصد ب WWتضارب امل WWصال WWح أن ت WWكون ل W
WؤسWWسات ال WWخاض WWعة ل WWلتعدي WWل م WWن ق WWبل ال WWهيئة .وع WWدم ت WWضارب امل WWصال WWح
أي م WWصال WWح م WWال WWية أخ WWرى م WWع امل W ّ W
وال WWبصري أو ّ
مWرتWبط بWمبدأ الWنزاهWة .كWما أ ّن تWضارب املWصالWح يWمكن أن يWنشأ عWندمWا يWكون املWعني بWاألمWر عWضوا رسWميا فWي الWهيئة.
Wصرح ب WWتضارب امل WWصال WWح أو أن يتخ ّ Wلى ع WWن ال WWعضوي WWة أو ي WWنهي ال WWتضارب ب WWصفة
ف WWي ه WWذه ال WWحال WWة ال ب ّ Wد ل WWلعضو أن ي ّ W
واضحة وال لبس فيها.
الس ّلم الترقيمي:
WترشWحات والWبتّ فWيها طWبقا لسّ Wلم تWقييمي يWضبط لWلغرض .وطWاملWا أنّ
Wضمن املشWروع أ ّن الّ Wلجنة الWنيابWية تWتو ّلWى قWبول ال ّ W W
ت ّ
WترشWحات وفWرزهWا واحWدة وتWتمثّل فWي الWبرملWان ،فWإ ّن وضWع السّ Wلم الWتقييمي ال بّ Wد أن يWت ّم بWصفة تWشاركWية
سWلطة قWبول ال ّ W W
وبWإجWراء حWوار مWفتوح تWساهWم فWيه جWميع األطWراف املWعنية ،ألنّWه ثWبت مWن التجWربWة أ ّن مWوضWوع السّ Wلم كWان مح ّWل جWداالت
واخWتالفWات فWي وجWهات الWنظر بWالنسWبة لWهيئات دسWتوريWة أخWرى وأ ّدى إلWى الWتشكيك فWي مWبادئ الWحياد واالسWتقاللWية.
ك WWما أنّ WWه م WWعروف أ ّن ال WWجوان WWب ال WWسياس WWية وامل WWحاص WWصة الح WWزب WWية ي WWمكن أن ت WWؤ ّث WWر ع WWلى وض WWع امل WWقاي WWيس وي WWت ّم اخ WWتيار
Wرش WWحني م WWوال WWني ل WWبعض األح WWزاب ال WWسياس WWية أو ال WWكتل ال WWبرمل WWان WWية .ول WWتفادي ه WWذه امل WWزال WWق ال ب ّ Wد م WWن إع WWداد ت WWشارك WWي
م W Wّ W
للمقاييس وأن تكون منشورة بصفة مسبقة ومعلومة للجميع.
ّ
املرشحني:
االعتراض على
Wبرر لWه ،وال بّ Wد أن
WترشWحني أو امل ّ W W
حWصر مشWروع الWقانWون حWقّ االعWتراض عWلى الWقائWمة فWي امل ّ W W
WرشWحني ،وهWو تWضييق ال م ّ
ي WWفتح ح WWقّ االع WWتراض ل ّ W
Wكل ذي م WWصلحة م WWثل الج WWمعيات امل WWعنية بح WWر ّي WWة ال WWتعبير أو ال WWناش WWطة ف WWي امل WWجال ال WWسمعي
ّ
الترشيح نفسها.
البصري ،أو جهات
Wترش WWحات وج WWهة ال WWبتّ ف WWي ال WWطعون ،وه WWو م WWا
وم WWن الس WWلبيات أ ّن ال WWدس WWتور ال WWتون WWسي ال ي WWفصل ب WWني ج WWهة ال WWبتّ ف WWي ال W Wّ W
يخالف املعايير الدولية ،أل ّن ال ّلجنة البرملانية ال يمكن أن تكون خصما وحكما في ذات الوقت.
مهام مجلس الهيئة:
حسWWب عWWبارات الWWفصل  ،31فWWإ ّن دور املجWWلس هWWو املWWصادقWWة عWWلى الWWنظام الWWداخWWلي لWWلهيئة وتWWنظيمها الWWهيكلي ،وهWWو مWWا
Wنصني املWWذكWWوريWWن هWWو مWWن اخWWتصاص جWWهة أخWWرى وهWWي عWWلى األرجWWح رئWWاسWWة الWWحكومWWة .ولWWضمان
يWWفهم مWWنه أ ّن وضWWع الّ W
Wنصني املWWذكWWوريWWن إلWWى مجWWلس الWWهيئة أو إلWWى لWWجنة مشWWتركWWة بWWينها
الWWفاعWWلية ال بّ Wد مWWن إسWWناد االخWWتصاص فWWي وضWWع الّ W
وبني رئاسة الحكومة حتّى ال يحصل تأخير أو بطء في وضعهما.
وبWWالنسWWبة إلWWى مWWد ّونWWة سWWلوك أعWWضاء الWWهيئة وأعWWوانWWها فWWال ب ّ Wد أن تWWبقى مWWن الWWصالحWWيات الWWحصريWWة ملجWWلس الWWهيئة مWWن
حيث وضعها واملصادقة عليها ،وكذلك ّ
السنوية.
الشأن بالنسبة إلعداد ميزانية الهيئة ّ
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الشفافية:
وب WWخصوص م WWداوالت مج WWلس ال WWهيئة ف WWإ ّن م WWبدأ ال WWشفاف WWية ي WWقتضي إش WWهار ه WWذه امل WWداوالت وإطّ WWالع ال WWعموم ع WWليها م WWع
حذف ّ
كل ما له عالقة بالحياة الخاصة واملعطيات الشخصية وذلك أسوة بهيئات دستورية ووطنية أخرى.
ويWفرد مشWروع الWقانWون رئWيس مجWلس الWهيئة بتحWديWد جWدول أعWمال املجWلس ،وفWي هWذا الWنطاق فWإنّWه مWن الWوجWيه أن يWكون
Wعني مWن األعWضاء اقWتراح نWقطة لWتدارسWها ضWمن جWدول األعWمال شWرط تWقديWمها كWتابWة وقWبل مّ Wدة محّ Wددة
مWن حWقّ عWدد م ّ
م WWن ان WWعقاد اج WWتماع املج WWلس .وم WWن ش WWأن ه WWذا ال WWتعدي WWل أن ي WWثري أع WWمال املج WWلس وي WWم ّكن م WWن ط WWرح م WWسائ WWل ل WWلنقاش
يرفضها الرئيس أو غفل عنها.
بWخصوص األعWوان وضWمانWا السWتقاللWية الWهيئة فWإنّWه يسWتحسن انWتداب أو الWتعاقWد مWع أعWوان جWدد وتWجنّب إلWحاق أعWوان
بWWالWWهيئة مWWن وزارات أو إدارات أخWWرى .فWWاألعWWوان املWWلحقون يWWظ ّلون فWWي تWWبعية إداريWWة لWWلجهات الWWتي ألWWحقتهم وهWWو مWWا ال
يخدم استقاللية الهيئة ،كما أنّهم يشعرون دائما أنّهم في خدمة وزاراتهم وليسوا في خدمة الهيئة.
التحفّظ والس ّر املهني:
Wضمنه مش WWروع ال WWقان WWون م WWن واج WWبات ال WWتحفّظ وامل WWحاف WWظة ع WWلى الس Wّ Wر امل WWهني ،ف WWإنّ WWه م WWن املس WWتحسن
ب WWخصوص م WWا ت ّ W
Wلتعسف والWWتضييق
تWWوضWWيح هWWذه املWWفاهWWيم ضWWمن قWWائWWمة تWWعريWWفات فWWي الWWفصول األولWWى لWWلقانWWون حWتّى ال تWWكون مWWدخWWال لW
ّ
عWلى حWر ّيWة األعWضاء فWي الWتعبير والWنقد .فWواجWب الWتح ّفظ يWفهم عWادة عWلى أنّWه واجWب الWعضو عWدم نWقد عWمل الWهيكل الWذي
يWنتمي إلWيه عWلنا ،وهWو أمWر غWير مWقبول فWي مWجتمع ديWمقراطWي ،وخWاصWة إذا كWانWت إخWالالت الWهيكل املWعني جWسيمة ،وال
تتضمن إفشاء أسرار.
ّ
عدم القابلية للعزل:
أي هWWيئة وهWWو مWWبدأ "عWWدم الWWقابWWلية لWWلعزل" .وجWWاء
لWWم يّ W
Wنص الWWفصل  49مWWن املشWWروع عWWلى مWWبدأ هWWام يWWضمن اسWWتقاللWWية ّ
بWالWفصل املWشار إلWيه أن اإلعWفاء يWت ّم بWناء عWلى ارتWكاب "خWطاء جWسيم" .وال يWوجWد تWعريWف لهWذا الWنوع مWن األخWطاء ،وإن
كWان كWثير الWتداول فWي الWنصوص الWقانWونWية وفWي األحWكام الWقضائWية ،فWاملWطلوب أن يWت ّم تWعريWف الخWطأ الWجسيم ضWمن
Wتعسفية ولWWلتصفيات الWWسياسWWية ،خWWاصWWة إذا عWWلمنا أنّ
قWWائWWمة املWWفاهWWيم صWWلب الWWقانWWون حWWتى ال يWWفتح بWWاب الWWتأويWWالت الّ W
جهة التعيني واإلعفاء والرقابة واحدة وهي البرملان بمك ّوناته الحزبية وبكتله السياسية.
اآلجال:
WترشWحات بWعد املWصادقWة الWنهائWية عWلى
Wتضمن مشWروع الWقانWون إلWزام رئWيس مجWلس الWنواب بWآجWال فWي فWتح بWاب ال ّ W W
لWم ي
ّ
القانون وهو خلل وجب تداركه.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 املفوضية السامية لحقوق االنسان -اليونسكو
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