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مقدمة

لـــقد تـــناوبـــت عـــلى حـــكم تـــونـــس طـــوال الـــفترة الـــتي يـــمسحها الـــتقريـــر الـــذي بـــني أيـــديـــكم 
(03 مــاي 2016 – 03 مــاي 2017) حــكومــتي الــصيد والــشاهــد الــلتني لــم تــختلفا 

تصوراتهما جوهريا في التعاطي مع اإلعالم ومع الحريات الصحفيّة. 

لـــقد أبـــدت حـــكومـــة الـــشاهـــد إرادة ســـياســـيّة أوضـــح وأشـــجع فـــي الـــتعاطـــي مـــع الـــقطاع 
اإلعــالمــي  تــّوجــت بــقرارات إجــتماع مجــلس وزراء مــضيق حــول اإلعــالم إنــعقد يــوم 13 
جـــانـــفي 2017 كـــان أعـــلنها رئـــيس الـــحكومـــة فـــي عـــيد الـــثورة مـــن داخـــل مـــقر الـــنقابـــة 

الوطنيّة للصحفيني  

وكـــان بـــإمـــكان هـــذه الـــقرارات الـــتي وصـــفت بـــالـــتاريـــخية أن تـــعطي دفـــعا هـــامّــــا لـــلحقوق 
اإلقـتصاديـة واالجـتماعـية لـلصحفيني، ولـلديـمومـة اإلقـتصاديـة لـوسـائـل اإلعـالم والـجهويـة 
مـــنها بـــالـــخصوص، ولـــترشـــيد مـــنح اإلشـــهار والـــبالغـــات الـــعمومـــيّة، غـــير أّن املـــفاوضـــات 
حــول هــذه الــقرارات ســرعــان مــا انــقطعت مــن جــانــب واحــد نــتيجة الــتضايــق مــن بــعض 
مـواقـف الـنقابـة الـرافـضة لجـملة مـن الـسياسـات الـحكومـية املـلتفة عـلى املـكاسـب املـتحققة 
ومــــن بــــينها الــــتعيينات املــــسقطة عــــلى رأس بــــعض املــــؤســــسات اإلعــــالمــــيّة والــــتدخــــل فــــي 
املــضامــني الــصحفيّة وإقــرار املــنشور عــدد04 الــالدســتوري واملــضيق عــلى الــنفاذ إلــى 

املعلومة. 

ويـــــبدو أّن هـــــذا الـــــتعطّل يـــــرجـــــع فـــــي عـــــمقه إلـــــى ثـــــقافـــــة ســـــلطويـــــة تـــــتضايـــــق مـــــن الـــــنقد 
واالحـــتجاج، وتـــحن إلـــى اســـتغالل اإلعـــالم والـــعمومـــي مـــنه بـــالـــخصوص لخـــدمـــة أجـــندا 
حكومية وسياسيّة، على حساب نظام إعالمي تعددي ومتنوع ومستقل وحر وشفاف. 

 ويتجـــــــلى هـــــــذا الســـــــلوك أســـــــاســـــــا فـــــــي مـــــــحاوالت خـــــــنق مـــــــؤسســـــــتي الـــــــتلفزة واإلذاعـــــــة 
الــعمومــيتني مــن خــالل الــتقليص مــن مــيزانــياتــهما والتهــديــد بــإزاحــة مــسؤولــيهما األولــني 
وعـــدم تـــسويـــة وضـــعية الـــعامـــلني فـــيهما بـــشكل هـــّش رغـــم وجـــود  اتـــفاق مســـبق فـــي هـــذا 

الصدد. 
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كــما يــتكرر الــتوجــه ذاتــه فــي تــعطيل مــسار الــنفاذ إلــى املــعلومــة مــن خــالل الــتأخــر فــي 
بــــعث هــــيئة الــــنفاذ إلــــى املــــعلومــــة وإعــــطاء الــــتعليمات لــــلموظــــفني الــــعمومــــيني ومــــن بــــينهم 
املـلحقني الـصحفيني بـاالمـتناع عـن "اإلدالء بـأي تـصريـح أو مـداخـلة وعـن نشـر أو فـشاء 
أي مــعلومــات أو وثــائــق رســمية عــن طــريــق الــصحافــة أو وســائــل اإلعــالم حــول مــواضــيع 
تـهّم وظـيفته أو الـهيكل الـعمومـي الـذي يـعمل بـه دون اإلذن املسـبق والـصريـح مـن رئـيسه 
املــباشــر أو رئــيس الــهيكل الــذي يــنتمي إلــيه" فــي تــعارض صــريــح مــع أحــكام الــدســتور 
الــــتونــــسي و املــــرســــوم عــــدد 41 املــــتعلق بــــالــــنفاذ إلــــى الــــوثــــائــــق اإلداريــــة، ومــــع أحــــكام 
الــــقانــــون األســــاســــي املــــتعلق فــــي الــــحق بــــالــــنفاذ إلــــى املــــعلومــــة، وهــــو مــــا يــــعرقــــل عــــمل 
الـصحفيني فـي الـحصول عـلى املـعلومـات الـضروريـة املـتعلقة بـتسيير الـهياكـل الـعمومـيّة 

ويحّد من حّق املواطنني في اإلعالم والنفاذ إلى املعلومة. 

كــــما تــــبرز هــــذه الــــسياســــة مــــن خــــالل عــــدم تحــــمل الــــحكومــــة عــــبر أجهــــزتــــها الــــتنفيذيــــة، 
املــــسؤولــــية الــــقانــــونــــيّة فــــي حــــمايــــة الــــصحفيني أثــــناء مــــمارســــتهم لــــعملهم ســــواء بــــالــــتورط 
املـــباشـــر فـــي االعـــتداء عـــليهم والـــتضييق عـــليهم أثـــناء مـــمارســـتهم ملـــهنتهم، أو بـــالـــتغافـــل 

والتواطؤ. 

ويــتكرّس الســلوك ذاتــه مــن خــالل الــتحجج بــمكافــحة اإلرهــاب لتشــريــع اســتعمال قــوانــني 
وآلـيات اسـتثنائـية عـلى غـرار املـحاكـم الـعسكريـة وقـانـون مـكافـحة اإلرهـاب واألمـر املـنظم 

لحالة الطوارئ كانت لها تأثيرات كارثية على حرية العمل الصحفي. 

لـكن رغـم هـذا املـناخ الـعام املـشوب بـالـتضييقات والتهـديـدات وتـفقير الـصحفيني، تـمكنت 
الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيني الـــتونـــسيني ســـواء بـــشكل مـــنفرد أو بـــالشـــراكـــة مـــع عـــدد مـــن 
مـنظمات املـجتمع املـدنـي الـوطـنية والـدولـية مـن تـحقيق نـجاحـات هـامـة فـي حـمايـة املـهنة 
والحـريـات الـصحفيّة تـمثلت أسـاسـا فـي قـيادة ّ التحـركـات االحـتجاجـية دخـل املـؤسـسات 
اإلعــالمــية وفــي الــفضاء الــعام، وفــي إقــتراح جــملة مــن التشــريــعات والــقوانــني األســاســية 
تــــوجــــت بــــاملــــصادقــــة  يــــوم  09 مــــارس 2016 عــــلى الــــقانــــون األســــاســــي املــــتعلق بــــحقّ 
الـــنفاذ إلـــى املـــعلومـــات بـــعد جـــدل كـــبير حـــول الـــفصل 24 املـــتعلق بـــاالســـتثناءات، ويـــعد 
هــذا الــقانــون نــصا تــقدمــيا تــعمل الــنقابــة مــع كــّل األطــراف املــعنيّة عــلى حــمايــته بــأوامــر 

تطبيقية تتالءم مع نّصه وأهدافه. 
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كــــما تــــّم  تــــحقيق إنــــجاز تــــاريــــخي لــــلرقــــي بمســــتوى الــــصحافــــة مــــن خــــالل بــــعث مجــــلس 
الــصحافــة األول مــن نــوعــه عــربــيا والــذي ســيعمل عــلى ضــمان حــق املــواطــن فــي اإلعــالم 

وعن حرية الصحافة من خالل: 

وضع ميثاق أخالقي مرجعي للممارسة اإلعالمية و آليات احترامه  •

الدفاع عن صحافة الجودة بما يضمن حق الجمهور في إعالم حر ونزيه وتعددي.  •

رصــد االخــالالت املــتعلقة بــاحــترام أخــالقــيات املــهنة ومــبادئ حــقوق اإلنــسان وإعــداد •
تقارير بشأنها.  

مــساعــدة املــؤســسات اإلعــالمــية عــلى تــركــيز آلــيات أخــالقــيات املــهنة والــتعديــل الــذاتــي •
الداخلي  

الــــقيام بــــدور الــــوســــاطــــة والــــتوفــــيق بــــني املــــهنة و الجــــمهور مــــن خــــالل دراســــة ومــــتابــــعة •
العرائض ومعالجة الشكاوى  

إبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع اإلعالم  •

املــــساهــــمة فــــي تــــطويــــر وتــــنمية املــــضامــــني الــــصحفية عــــمومــــا، ومــــؤســــسات الــــصحافــــة •
املكتوبة وااللكترونية خصوصا واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتأهيل القطاع  

املـــــساهـــــمة فـــــي تحســـــني التشـــــريـــــعات املـــــتعلقة بـــــقطاع اإلعـــــالم فـــــي تـــــونـــــس وتـــــقديـــــم •
املــقترحــات فــي ذلــك وإبــداء الــرأي فــي مــشاريــع الــنصوص الــقانــونــية والــترتــيبية الــتي 

تهم القطاع.  

املــــساهــــمة فــــي اقــــتراح املــــعايــــير املــــوضــــوعــــية لــــتوزيــــع اإلشــــهار الــــعمومــــي لــــلصحف •
واملــجالت الــورقــية واإللــكترونــية وكــذلــك مــعايــير نشــر دراســات الجــمهور واســتطالعــات 

الرأي وسبر اآلراء ومراقبة احترام تلك املعايير.  

التكوين واإلحاطة ونشر ثقافة صحافة الجودة والتربية على وسائل اإلعالم. •
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كـما ال يُـمكن أن نـهمل يـقظة الـنقابـة وصـرامـتها فـي الـتنديـد بـكّل املـمارسـات الـتضييقية 
على الحريات الصحفيّة مهما كان مصدرها. 

وإن تُــعّول الــنقابــة الــوطــنيّة لــلصحفيني الــتونــسيني عــلى منخــرطــيها وعــلى قــوى املــجتمع 
املـدنـي فـي تـعزيـز مـكاسـب حـريـة الـصحافـة والـتصدي لـكّل املـخاطـر الـتي تهـدد املـسار 
االنـتقالـي بـرمـته، فـإنّـها ال تـزال تـراهـن عـلى ضـرورة تـوفّـر إرادة سـياسـيّة تـتدارك أخـطاء 
املـــاضـــي وتـــلتزم فـــعليا بـــمبادئ حـــريـــة الـــصحافـــة واســـتقاللـــية وســـائـــل اإلعـــالم وتـــرســـي 

 شراكة حقيقية في اإلصالح مع هياكل املهنة الصحفيّة.
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االعتداءات على الصحفيني وحرية الصحافة في تونس
03 ماي 2016 – 03 ماي 2017

خـطى مـسار الحـريـات الـصحفية فـي تـونـس طـوال الـسنة املـاضـية خـطوات إلـى الخـلف 
عـــــمقت املـــــخاوف مـــــن عـــــودة قـــــبضة الســـــلطة عـــــلى االعـــــالم الـــــعمومـــــي وتـــــوجـــــيه االعـــــالم 
الــخاص، إضــافــة إلــى خــطورة املــمارســات الــتي طــالــت حــريــة الــعمل الــصحفي والــواقــع 
املــهني لــلصحفيني والــتحضير لجــملة مــن التشــريــعات الــتي يــمكن أن تــنسف مــا تــحقق 

من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية. 

ويمكن تحديد أهم سمات هذه املخاطر كالتالي: 

.I:تهديد السالمة املهنية

شهـــدت الـــفترة الـــتي يـــغطيها هـــذا الـــتقريـــر الـــسنوي أكـــثر مـــن مـــحاولـــة لـــتوجـــيه اإلعـــالم 
والــــتدخــــل فــــي عــــمل مــــؤســــساتــــه فــــي مــــحاولــــة لــــفرض الــــسيطرة عــــليه مــــن ذلــــك مــــحاوالت 
السـطو عـلى مـؤسـسات اإلعـالم الـعمومـي لـتحويـلها إلـى أبـواق دعـايـة ألحـزاب االئـتالف  
الـــحكومـــي و عـــودة رمـــوز الـــبروبـــغندا فـــي عهـــد الـــديـــكتاتـــوريـــة الـــى الـــواجـــهة االعـــالمـــية و 
الــــسياســــية و االقــــتصاديــــة  وتــــهميش الــــهيئات الــــدســــتوريــــة وفــــي مــــقدمــــها الــــهيئة الــــعليا 

املستقلة لالتصال السمعي البصري.  

وفـــي هـــذا االطـــار تسجـــل الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيني الـــتونـــسيني ســـعي إلـــى تـــوظـــيف 
الــقضاء لــضرب حــريــة الــصحافــة وتــرهــيب الــصحفيني وهــرســلة مــن خــالل إحــالــتهم عــلى 
فــرق مــكافــحة اإلجــرام وفــرق مــكافــحة اإلرهــاب ومــواصــلة إحــالــتهم  عــلى مــعانــي فــصول 
املجـلة الجـزائـية فـي عـدم اعـتراف واضـح بـاملـراسـيم املـنظمة لـلمهنة، ، كـان آخـرهـا تـتبع 
صــــــحفيني فــــــي قــــــضايــــــا نشــــــر خــــــارج إطــــــار املــــــرســــــوم 115 املــــــتعلق بحــــــريــــــة الــــــتعبير 
والــصحافــة والــطباعــة والنشــر وتــدخــل الســلطة الــتنفيذيــة لــحجب صــحيفة  وإلــغاء بــعض 

حصص البرامج التلفزية. 
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وتـــواتـــر املـــمارســـات الـــتضييقية ضـــد حـــريـــة الـــصحافـــة والـــصحفيني مـــن كـــافـــة األطـــراف 
يــبعث مــؤشــرات ســلبية حــول تــراجــع مــنسوب الحــريــات يــضاف الــيها مــمارســات الســلطة 

التنفيذية التي تعكس ارادة سياسية تتوجه نحو خنق حرية العمل الصحفي. 

وقـد عـرف شهـر مـارس 2017 أعـلى نسـب االعـتداء عـلى الـصحفيني وحـريـة الـصحافـة 
حــــيث سجــــلت الــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيني الــــتونــــسيني 20 اعــــتداء عــــلى 41 صــــحفي 
ومـؤسـسة إعـالمـية مـنها 6 مـضايـقات و 5 حـاالت مـنع مـن الـعمل و 4 اعـتداءات مـاديـة 
ومـعنويـة إضـافـة إلـى حـالـتي رقـابـة وتـتبع قـضائـي وعـملية ايـقاف وحـيدة.  يـتصدر تـرتـيب 
املـــعتديـــن األمـــنيني بـ 4 اعـــتداءات واملـــواطـــنني بـ 3 اعـــتداءات يـــتلوهـــم ادارة املـــؤســـسات 
اإلعــــالمــــية والنشــــطاء واملــــوظــــفون الــــعمومــــيون بـ 2 اعــــتداء والــــنيابــــة الــــعمومــــية و قــــوات 

الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية واملجهولون بإعتداء واحد.  

ويمكن  حصر اهم االعتداءات في االطراف التالية: 

اعتداءات أمنية وعسكرية:1.

تـحيلنا مـؤشـرات االعـتداءات هـذه الـسنة إلـى عـودة الـقبضة الـقويـة لـلتحكم فـي الـصحافـة 
الـتونـسية، رغـم  سـنوات مـن الـتدريـب والـتداول حـول مـدونـة سـلوك لـعمل األمـنيني تـضبط 
عـالقـتهم بـالـصحفيني فـي املـيدان، وبـذل مـجهودات كـبرى فـي سـبيل تـكويـن الـصحفيني 
فـــي تـــغطية التجـــمهرات، ونشـــر مـــدونـــات الســـلوك الـــخاصـــة بـــتغطية األحـــداث االرهـــابـــية 

ومشاركة وزارة الداخلية في دورات مشتركة للصحفيني واألمنيني.  

لــقد حــافــظ األمــنيون طــيلة الــسنة املــاضــية عــلى صــادرة تـــرتـــيب املـــعتديـــن عـــلى 
الــــــصحفيني الــــــذيــــــن تــــــعرض العشــــــرات مــــــنهم إلــــــى شــــــتى أشــــــكال االعــــــتداء والــــــتضييق 

والهرسلة، كان أخطرها ما ارتبط بتغطية األحداث اإلرهابية من ذلك :   

مــــداهــــمة فــــرقــــة مــــكافــــحة اإلرهــــاب فجــــر 15 مــــاي 2016 بــــيت املــــصور الــــصحفي •
بـوكـالـة األنـباء الـتركـية "األنـاضـول" الـعربـي املـحجوبـي بـمنطقة املـرسـى إلـقاء الـقبض 
عــليه. تــّم إصــحابــه فــي مــرحــلة أولــى  إلــى مــركــز االحــتفاظ بــالــقرجــانــي ثــم نــقله إلــى 
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مـنطقة قـرطـاج لـلتحقيق مـعه عـلى خـلفية الـعثور عـلى بـصماتـه فـي املـنزل الـذي جـدت 
بــه عــملية املنيهــلة اإلرهــابــية والــتي تــم خــاللــها الــقبض عــلى 16 ارهــابــيا وقــتل اثــنني 
آخــريــن. وكــان املــحجوبــي يــقوم كــغيره مــن الــصحفيني بــتغطية مســرح الــعملية الــذي 

بقي مفتوحا للصحفيني للتصوير. 

االعـتداء لـفظيا مـن قـبل أحـد األمـنيني عـلى نـعمية خـليصة الـصحفية بـقناة "نـسمة" •
خـــالل مـــحاولـــتها فـــي 24 مـــاي 2016 الـــحصول عـــلى إذن  لـــتصويـــر  أســـلحة تـــم 
الـــعثور عـــليها مـــطمورة تـــحت األرض بـــبنقردان. وقـــد عـــمل األمـــني املـــشار إلـــيه عـــلى 

االستهزاء بالصحفية. 

مـنع األمـن لـسعد بـن عـاشـور املـتعاون مـع صـحيفة "ديـر شـبيغل" يـوم  23 ديـسمبر •
2016  مـــن الـــتصويـــر بـــمنطقة الـــوســـالتـــية فـــي اطـــار عـــمل حـــول اإلرهـــابـــي أنـــيس 
الــعمري ورغــم مــا قــدمــه بــن عــاشــور مــن وثــائــق تــثبت هــويــته الــصحفية إال أن األمــن 

تمسك بمنعه من العمل.  

هــــــذه االعــــــتداءات الــــــتي ارتــــــبطت بــــــمسار مــــــقاومــــــة االرهــــــاب زعــــــزعــــــت جــــــانــــــبا مــــــن ثــــــقة 
الـصحفيني فـي الـدور األسـاسـي لـألمـن والـجيش فـي حـمايـتهم خـالل تـأديـة عـملهم وفـي 

جدوى البرامج التدريبية املشتركة واملرتبطة بتغطية األحداث االرهابية.  

كـــما تـــواصـــلت تـــضييقات الـــحكومـــة مـــمثلة فـــي وزارة الـــداخـــلية عـــلى حـــريـــة تـــنقل وعـــمل 
الـــصحفيني حـــيث تـــصاعـــدت مـــوفـــى ديـــسمبر 2016 وتـــيرة الـــتضييق عـــلى الـــصحفيني 
الــتونــسيني ومــراســلي وســائــل اإلعــالم األجــنبية وطــواقــمها عــلى خــلفية تــداعــيات اغــتيال 
محــمد الــزواري ونــجاح مــراســل الــقناة الــعاشــرة اإلســرائــيلية فــي تــأمــني تــغطية إعــالمــية 
للحــــدث مــــن داخــــل الــــبالد وقــــد سجــــلت الــــنقابــــة عــــدة اعــــتداءات تــــعلقت بــــاملــــوضــــوع مــــن 

بينها :  

مـنع الـزمـيلة روضـة بـوطـار مـن وكـالـة تـونـس إفـريـقيا لـألنـباء فـي 20 ديـسمبر 2016 •
مـــن تـــغطية حـــراك احـــتجاجـــي بـــبنقردان وطـــالـــبها األمـــن بـــترخـــيص بـــالـــتصويـــر رغـــم 

استظهارها بكل وثائقها املهنية. 
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الـــتضييق  فـــي 20 ديـــسمبر 2016 عـــلى أغـــلب طـــواقـــم وســـائـــل اإلعـــالم األجـــنبية •
أثناء تغطيتها ملظاهرة مساندة لفلسطني بشارع الحبيب بورقيبة  

مــنع الــصحفي أمــان اهلل مــيساوي فــي 21 ديــسمبر 2016 مــن الــتصويــر ســاحــة •
"جان دارك" بالعاصمة رغم استظهاره بوثائقه املهنية. 

وفـــي ظـــل هـــذه الهجـــمة الـــتي اســـتهدفـــت الـــصحفيني عـــقدت الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيني 
الـــــتونـــــسيني اجـــــتماعـــــا بـــــمقرهـــــا مـــــع مـــــراســـــلي وســـــائـــــل اإلعـــــالم األجـــــنبية لـــــتدارس هـــــذه 
الــــــتضيقات، وقــــــد حــــــمل الــــــصحفيون رئــــــاســــــة الــــــحكومــــــة مــــــسؤولــــــية ارتــــــفاع وتــــــيرة هــــــذه 
االعـــتداءات مـــن مـــنع مـــن الـــعمل والـــتصويـــر وطـــلب تـــراخـــيص اســـتثنائـــية ال يـــنص عـــليها 

القانون.  

كـــما سجـــلت الـــنقابـــة خـــالل مـــوفـــى شهـــر ديـــسمبر 2016 تـــباطـــؤ رئـــاســـة الـــحكومـــة فـــي 
تجـديـد الـتراخـيص لـلصحفيني املـعتمديـن فـي تـونـس محـملة تـبعات اإلخـفاق األمـني فـي 
الـتعامـل مـع قـضية االغـتيال لـلصحفيني أنـفسهم وسـارت فـي طـريـق الـتضييق أكـثر عـلى 
مــنح الــتراخــيص فــي خــرق اللــتزامــات تــونــس الــدولــية بحــمايــة حــريــة الــتعبير والــصحافــة 

بتعلة الحفاظ على األمن القومي.  

كـما كـانـت املـالعـب مـكانـا مـمنوعـا عـلى الـصحفيني أو مسـرحـا العـتداء األمـن عـليهم مـن 
ذلك : 

مـــنع صـــحفيني فـــي مـــلعب 17 ديـــسمبر بـــسيدي بـــوزيـــد مـــن تـــغطية مـــقابـــلة أوملـــبيك •
سـيدي بـوزيـد وقـوافـل قـفصة فـي 21 مـاي 2016 رافـقه اعـتداء بـالـعنف الجسـدي 
عــلى قــيس الــعماري الــصحفي بجــريــدة "الشــروق" وتهــديــد لــوائــل الــعيفة الــصحفي 

بقناة "حنبعل" على خلفية تصويره لحادثة اإلعتداء. 
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مــنع صــحفيي الــتلفزة الــوطــنية مــن دخــول مــلعب نــجيب الخــطاب بــتطاويــن فــي 20 •
نوفمبر 2016. 

إّن عــمليات املــنع الــتي رافــقت عــمل الــصحفيني فــي املــالعــب، تــكررت  فـي الـعمل فـي 
األمـاكـن الـعامـة كــشارع الــحبيب بــورقــيبة الــذي مــنع فــيه عــديــد الــصحفيني مــن تــغطية 

عديد األحداث:  

فـــي 04 أكـــتوبـــر 2016 مُـــنع فـــريـــق  قـــناة "فـــرنـــس 24"  املـــكون مـــن الـــزمـــيل ولـــيد •
عـبد اهلل واملـصور الـصحفي حـميد عـمري مـن الـعمل فـي شـارع الـحبيب بـورقـيبة مـن 

قبل مجموعة من األمن خالل إجرائهم لحوارات مسجلة مع عدد من املواطنني. 

فـــي 20 ديـــسمبر 2016 تـــمت مـــضايـــقة عـــدنـــان الـــشواشـــي الـــصحفي بـ "اذاعـــة •
تـــونـــس الـــدولـــية" خـــالل عـــمله فـــي شـــارع الـــحبيب بـــورقـــيبة أكـــثر مـــن مـــرة و مـــحاولـــة 
اســتفزازه عــبر الــسؤال عــن املــوضــوع الــذي يــعمل عــليه رغــم اســتظهاره بــكل وثــائــقه 
املـطلوبـة. وفـي نـفس الـيوم تـم مـنع عـالء زعـتور الـصحفي بـ "الـتلفزيـون الـعربـي" مـن 

العمل في نفس الشارع بتعلة عدم امتالكه لترخيص في الصدد. 

فـي 25 مـارس 2017 تـم ايـقاف خـباب املـقصود الـصحفي املـصري الـعامـل بـقناة •
الــــواحــــة االمــــارتــــية خــــالل الــــتقاطــــه لــــصور فــــي شــــارع الــــحبيب بــــورقــــيبة رغــــم أن آلــــة 

تصويره ال تحوي صورا لوزارة الداخلية. 

وقــد وصــلت املــضايــقات األمــنية حــد االيــقاف فــفي 14  فــيفري 2017 ، و فــي ســاعــة 
مــــتأخــــرة مــــن الــــليل، تــــّم اصــــطحاب الــــصحفي رشــــيد جــــراي إلــــى مــــركــــز نــــهج كــــولــــونــــيا 
والـتحقيق مـعه ألكـثر مـن 3 سـاعـات عـلى خـلفية إنـجازه فـي نـفس الـيوم تـحقيقا صـحفيا 
عــلى فــنان الــراب دي جــي كــوســتا. وقــد تــركــز الــتحقيق مــعه حــول طــبيعة عــمله وقــناعــاتــه 

الدينية وحياته الخاصة ، كما حدث سابقا مع الصحفي عائد عميرة. 
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اعتداءات السلطة التنفيذية:2.

رئاسة الجمهورية:ا.

إّن ســعي مــؤســسة الــرئــاســة لــالنــفتاح عــلى اإلعــالم يــقاس بــمدى تــبني أعــلى هــرم فــي 
الســلطة ملــبدأ حــريــة الــتعبير لــكن خــالل هــذه الــسنة سجــلت الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني 
الــتونــسيني مــؤشــرات ســلبية مــن بــينها إتــهامــات لــرئــاســة الجــمهوريــة بــالــعمل عــلى عــرقــلة 
عــمل الــصحفيني، مــن ذلــك أّن الــزمــيل نــاجــي الــزعــيري أكّـــد  تــلقيه مــعطيات حــول تــدخــل 
رئــاســة الجــمهوريــة لــحجب بــرنــامــج "املــوعــد" الــذي كــان مــن املــفترض أن يــبث عــلى قــناة 

حنبعل الخاصة يوم 09 أفريل 2017 . 

 كـــما تـــواتـــرت األنـــباء عـــن تـــدخـــل رئـــاســـة الجـــمهوريـــة ملـــنع حـــوار لـــلرئـــيس الـــسابـــق محـــمد 
املــــــنصف املــــــرزوقــــــي عــــــلى قــــــناة الــــــتاســــــعة  فــــــي شهــــــر ديــــــسمبر 2016.  لــــــكن أولــــــى 
املـــــؤشـــــرات الســـــلبية الـــــتي لـــــم تـــــراعـــــى خـــــصوصـــــية الـــــعمل الـــــصحفي سجـــــلت فـــــي 28 
ديـسمبر 2016 حـني تهجـم الـرئـيس عـلى الـزمـيلني حـمزة بـالـرجـب مـن قـناة "الـتاسـعة" 
والـحبيب وذان مـن "إذاعـة مـوزايـيك أف أم" خـالل تـغطيتهما لـتطور األوضـاع فـي عـالقـة 
بــــحادثــــة الــــقطار الــــتي جــــدت بــــمنطقة جــــبل الجــــلود، واتــــهم الســــبسي االعــــالم بــــتأجــــيج 

األوضاع. 

الحكومة:ب.

تـــــعتبر الـــــحكومـــــات أهـــــم األطـــــراف الـــــضامـــــنة الحـــــترام حـــــريـــــة الـــــتعبير ومـــــمارســـــة الـــــعمل 
الصحفي وتحتم هذه املهمة ممارسات جيدة من قبلها ازاء أبناء قطاع الصحافة. 

ويـــعتبر تـــقصير الـــهياكـــل الـــرســـمية واإلدارات الـــعمومـــية والـــهيئات الـــوطـــنية وغـــيرهـــا فـــي 
تـمكني الـصحفيني مـن حـق الـنفاذ إلـى املـعلومـة مـؤشـرا سـلبيا يـقيم الـدلـيل عـلى عـدم تـقيد 
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الــحكومــات بــالــتزامــاتــها فــي تــوفــير ضــمانــات  الــحق فــي الــحصول إلــى املــعلومــة وحــريــة 
نشرها وتداولها بما فيها ضمان حّق الجمهور في ذلك. 

وتـشمل حـاالت املـنع مـن الـعمل و الـنفاذ إلـى تـلك املـعطيات كـل الـتدابـير الـتي تـقوم بـها 
بــعض الــهياكــل الــعمومــية كــالــوزارات والــواليــات وغــيرهــا عــبر اصــدار مــناشــير ومــذكــرات 
داخلية تقصي أسماء بعينها من الحصول على التصريحات والحوارات الصحفية.  

وتــــفاجــــأت الــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيني الــــتونــــسيني بــــصدور املــــنشور عــــدد 4 فــــي 16 
جــــانــــفي 2017  عــــن رئــــيس الــــحكومــــة واملــــوجــــه الــــى الــــوزراء وكــــتاب الــــدولــــة، والــــخاص 
بـتنظيم عـمل خـاليـا اإلعـالم واالتـصال الـراجـعة بـالـنظر لـلوزارات واملـؤسـسات واملـنشآت، 
حـيث يـطالـب املـنشور األعـوان بـاالمـتناع عـن "االدالء بـأي تـصريـح أو مـداخـلة وعـن نشـر 
أو إفــشاء مــعلومــة أو وثــائــق رســمية عــن طــريــق الــصحافــة أو غــيرهــا مــن وســائــل الــعالــم 
حــــول مــــواضــــيع تــــهم وظــــيفته أو الــــهيكل الــــعمومــــي الــــذي يــــعمل فــــيه دون اإلذن املســــبق 

والصريح من رئيسه املباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي اليه". 

ورغـم إعـالن الـحكومـة عـلى إيـقاف الـعمل بهـذا املـنشور إال أن الـنقابـة رصـدت مـمارسـات 
تكرسه من ذلك : 

فـي 25 ديـسمبر 2016 ضـغط املسـتشار اإلعـالمـي لـرئـاسـة الـحكومـة عـلى مـاهـر •
الــهماصــي الــصحفي بــإذاعــة الــكاف خــالل تــغطيته لــزيــارة يــوســف الــشاهــد  ملــديــنة 
ســليانــة مــتسائــال عــن جــدوى نــقله لــلوقــفة االحــتجاجــية الــتي نــفذهــا املــفروزيــن أمــنيا 
بــالــتوازي مــعها مــلمحا لــوضــعية املــراســلني الــهشة فــي اإلذاعــة الــوطــنية فُــهمت عــلى 

كونها رسالة ابتزاز وتهديد. 

كــما ضــايــق  املســتشار ذاتــه يــوم 08 أفــريــل 2017 الــزمــيلة روضــة الــعالقــي مــراســلة 
إذاعــة "جــوهــرة أف أم" خــالل ســؤالــها لــرئــيس الــحكومــة حــول الــتعديــل الــوزاري املــرتــقب 

وقام بدفع  يدها بكلتا يديه وسحبها على حدى وقام بتأنيبها. 

فــــــي 03 مــــــارس 2017 أصــــــدر املســــــتشار لــــــدى وزيــــــر الــــــتعليم الــــــعالــــــي املــــــكلف •
بـاالتـصال والـعالقـات الـعامـة مـذكـرة داخـلية تـقضي بـتعليق الـتعامـل مـع الـصحفيني 

محمد اليوسفي و ألفة الوسالتي و أشرف عبد السالم.  
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كــــــما رصــــــدت الــــــنقابــــــة مــــــمارســــــات تــــــضييقية ملــــــمثلي الــــــحكومــــــة فــــــي مــــــختلف مــــــناطــــــق 
الجمهورية نذكر منها : 

مـنع املـعتمد األول بـسيدي بـوزيـد يـوم 19 نـوفـمبر 2016 الـصحفي الـناصـر بـوزيـد •
مـن الـعمل بـمقر الـواليـة وكـان الـصحفي قـد تـنقل لـتغطية مـحاولـة انـتحار أحـد الـعمال 

وقام بدفعه. 

طـرد والـي صـفاقـس يـوم  22 فـيفري 2017 الـصحفيني ومـنعهم مـن تـغطية جـلسة •
تــفاوضــية تجــمعه مــع نــواب الــجهة بمجــلس نــواب الــشعب ومــكونــات املــجتمع املــدنــي 
بـــخصوص مـــطالـــب املـــحتجني املـــتعلقة بـــضرورة غـــلق املجـــمع الـــكيميائـــي "الـــسياب" 

وتفعيل املشاريع املعطلة بالجهة. 

اعتداءات بمجلس نواب الشعب :3.

تــعتبر مــؤســسة مجــلس نــواب الــشعب املــؤتــمن األول عــلى الــقيم الــتي يــضمنها الــدســتور 
كحـريـة الـتعبير واإلعـالم مـن خـالل سـن التشـريـعات والحـرص عـلى مـراقـبة االلـتزام بـها.  
وقـــد تـــراجـــعت االعـــتداءات املســـلطة عـــلى الـــصحفيني داخـــل هـــذه املـــؤســـسات ولـــكن بـــقي 
مـوضـوع تـفعيل الـقوانـني محـل مـتابـعة مـن الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني خـاصـة 

فيما يتعلق بتفعيل القانون األساسي عدد 22 الخاص بالنفاذ إلى املعلومة. 

فـإلـى الـيوم لـم يـحسم املجـلس تـركـيبة هـيئة الـنفاذ إلـى املـعلومـة رغـم مـا يـقتضيه الـقانـون 
مــن ضــرورة انــطالق أشــغالــها يــوم 29 مــارس 2017. وتــواصــل الــلجنة املــختصة فــرز 
الـــترشـــحات فـــي الـــوقـــت الـــذي يـــنص فـــيه الـــفصل 61 مـــن الـــقانـــون عـــلى: "تشـــرع هـــذه 
الـهيئة فـي مـمارسـة نـشاطـها فـي ظـرف سـنة عـلى أقـصى تـقديـر مـن نشـر قـانـون الـنفاذ 

إلى املعلومة".  

هــذا الــفراغ الــهيكلي يــجعل املــحكمة اإلداريــة تــنظر فــي الــقضايــا املــتعّلقة بــالــطعون فــي 
قــــرارات رفــــض الــــنفاذ إلــــى املــــعلومــــة واملــــنشورة لــــديــــها قــــبل شــــروع الــــهيئة فــــي مــــمارســــة 

نشاطها. 
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إحالة الصحفيني على القضاء:4.

يـــمثل الـــقضاء داعـــما رئـــيسيا لـــدولـــة الـــقانـــون والـــحقوق والحـــريـــات وهـــو شـــريـــك رئـــيسي 
لحـمايـة مكتسـبات حـريـة الـرأي والـتعبير، غـير أنـه اتـهم فـي أكـثر مـن مـرة بـالـتباطـؤ فـي 
الـــــتعاطـــــي مـــــع قـــــضايـــــا االعـــــتداءات عـــــلى الـــــصحفيني مـــــما غـــــذى مـــــعضلة اإلفـــــالت مـــــن 
الـعقاب فـي الـوقـت الـذي يـتم فـيه التسـريـع فـي اجـراءات مـتابـعة الـصحفيني فـي قـضايـا 

النشر وتواتر االحاالت خارج اطار القوانني املنظمة للصحافة. 

وقد سجلت النقابة في هذا اإلطار عشرات الحاالت يمكن ذكر بعضها:  

تـــلقى الـــصحفي جـــمال الـــعرفـــاوي دعـــوة مـــن املـــحكمة الـــعسكريـــة فـــي 26 ســـبتمبر •
2016 لـلمثول أمـامـها عـلى خـلفية مـقال نشـر فـي مـوقـع "تـونـيزي تـلغراف" يـوم 14 
جــويــلية 2016 بــعنوان "حــادث تحــطم مــروحــية عــسكريــة مــن يــقف وراء الــكارثــة؟". 
وقــــد أحــــيل الــــعرفــــاوي عــــلى انــــظار مــــكتب الــــتحقيق بــــاملــــحكمة الــــعسكريــــة االبــــتدائــــية 
الــدائــمة بــتونــس مــن اجــل "املــس بــكرامــة الــجيش بــانــتقاد اعــمال الــقيادة الــعامــة او 
املـــسؤولـــني عـــن اعـــمال الـــجيش بـــصورة تـــمس مـــن كـــرامـــتهم" طـــبقا لـــلفصل 91 مـــن 
مجــلة املــرافــعات والــعقوبــات الــعسكريــة و"نســبة امــور غــير قــانــونــية ملــوظــف عــمومــي" 

طبقا للفصل 128 من املجلة الجزائية. 

تسـلم مـنتصر سـاسـي مـراسـل قـناة "الـتاسـعة" فـي 26 سـبتمبر 2016 اسـتدعـاء •
لـسماعـه لـدى الشـرطـة الـعدلـية بـالحـمامـات الـجنوبـية عـلى خـلفية تـدخـل شـخص سـنة 

2012 في إذاعة "شمس أف أم" و انتقاده للمؤسسة األمنية. 

مـــــثلت ســـــناء املـــــاجـــــري الـــــصحفية بجـــــريـــــدة "أخـــــبار الجـــــمهوريـــــة" فـــــي 30 مـــــارس •
2017 أمــام فــرقــة األبــحاث والــتفتيش بــالــعويــنة اثــر شــكوى تــقدم بــها األمــني عــبد 
الـكريـم الـعبيدي فـي ديـسمبر 2015 عـلى خـلفية مـقال نشـرتـه الـصحفية فـي شهـر 
أوت 2015 تــــحت عــــنوان "مــــخاوف مــــن تــــسميم عــــبد الــــكريــــم الــــعبيدي : تــــفاصــــيل 

حصرية عن الصندوق األسود لألمن املوازي واالغتياالت السياسية".  
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كـما إسـتمعت الـفرقـة نـفسها يـوم االربـعاء 29 مـارس 2017 إلـى ولـيد املـاجـري رئـيس 
تحـريـر جـريـدة "آخـر خـبر" لـالسـتماع إلـيه فـي نـفس الـقضية ويـنتظر أن يـتم دعـوة بـقية 

املتدخلني في امللف من صحفيني ونقابيني أمنيني.  

وقــد تــمت احــالــة ســناء املــاجــري وولــيد املــاجــري عــلى مــعنى الــفصلني 128 مــن املجــلة 
الجــزائــية و 86 مــن مجــلة االتــصاالت مــن شــأنــه أن يــعتبر فــصال جــديــدا  مــن تــجاهــل 

النيابة العمومية لتطبيق املرسوم 115.  

النشطاء :5.

تـقدم بـعض الـهياكـل الـوطـنية والـهيئات واملـنظمات والجـمعيات املـدنـية والـنقابـات والـهيئات 
الــدســتوريــة دعــما لــلمدافــعني عــن حــقوق االنــسان وضــحايــا اإلنــتهاكــات و تــعتبر شــريــكا 
فـــاعـــال فـــي الـــدفـــاع عـــن حـــريـــة الـــرأي والـــتعبير، لـــكن بـــعضها دخـــلت قـــائـــم الـــفاعـــلني فـــي 
االعـــتداء عـــلى الـــصحفيني. وقـــد سجـــلت الـــنقابـــة خـــالل فـــترة الـــتقريـــر عـــديـــد الـــتجاوزات 

التي مارسها بعض أعضاء هذه الهيئات على غرار :  

اعــتداء مــسؤول نــقابــي بــالــعنف الــلفظي عــلى فــريــق عــمل قــناة "الــحوار الــتونــسي" •
خـالل تـغطيته إلضـراب أعـوان الـصحة بـاملسـتشفى الجـماعـي طـاهـر صـفر بـاملهـديـة 
فــي 19 مــاي 2016. وعــمد الــنقابــي املــشار إلــيه  إلــى ســب الــصحفيني وشــتمهم 
خـــالل تـــصوريـــهم لـــتواصـــل عـــمل قـــسم االســـتعجالـــي خـــالل االضـــراب وطـــالـــب فـــريـــق 

العمل باملغادرة، كما حاول تحطيم كاميرا القناة. 

أصــدر عــدد مــن رؤســاء ومــمثلي نــوادي الــرابــطتني املــحترفــتني األولــى والــثانــية لــكرة •
الـقدم بـيانـا فـي 08 مـارس 2017  نـددوا فـيه بـالـتلفزة الـوطـنية  وبـبرنـامـج "األحـد 
الــــريــــاضــــي" واتــــهموه بــــتمريــــر تــــصريــــحات بــــذيــــئة وإعــــطاء مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت ومــــنح 
الــفرصــة ملــسؤول قــام بــتلك الــتصريــحات لــكي يــتمادى أكــثر فــي خــطئه. ونــّددوا بــما 
اعــــتبروه تــــبييضا ألصــــحاب الــــتصريــــحات املــــشينة، واتــــهام الــــبرنــــامــــج بــــالــــبحث عــــن 
اإلثـــــارة املـــــجانـــــية لـــــتوتـــــير الـــــصفو الـــــعام عـــــلى حـــــساب املـــــبادئ األســـــاســـــية لـــــلمهنة 
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االعـالمـية، فـي صـياغـة تحـريـضية أعـقبتها تـصريـحات مـماثـلة لـوديـع الجـريء رئـيس 
الــــجامــــعة كــــانــــت لــــها تــــأثــــيرات خــــطيرة عــــلى مــــناخ الــــتغطيات الــــصحفية لــــلفعالــــيات 

الرياضية.  

عـــــمد رئـــــيس الـــــغرفـــــة الـــــتجاريـــــة فـــــي واليـــــة صـــــفاقـــــس يـــــوم08 مـــــارس 2016 إلـــــى  •
مـــضايـــقة الـــصحفي بـــإذاعـــة صـــفاقـــس فـــيصل الـــقابـــسي، مـــما عـــرقـــل حـــصولـــه عـــلى 

حوار مع وزير التجهيز واالسكان محمد صالح العرفاوي.  

صـدر يـوم 13 مـارس 2017  بـيانـا عـن الـنقابـة الـجهويـة لـلتعليم الـثانـوي بـسوسـة •
اتــهم اذاعــة املنســتير بــالــقيام بـ"هجــمة إعــالمــية شــرســة وقــذرة.." ضــد األمــني الــعام 
املــــساعــــد لــــالتــــحاد الــــعام الــــتونــــسي لــــلشغل. ويــــأتــــي الــــبيان عــــلى خــــلفية احــــتجاج 
الـصحفية بـاإلذاعـة عـوطـف الـجبالـي عـلى مـا اعـتبرتـه تحـريـضا عـليها وعـلى اذاعـتها 

من قبل القيادي النقابي املشار إليه.  

حـددت هـيئة الـحقيقة والـكرامـة قـائـمة مسـبقة لـحضور نـدوتـها املـنعقدة بـمقرهـا فـي 8 •
مــــــارس 2017 مــــــا حــــــال دون حــــــضور الــــــصحفي فــــــي اذاعــــــة "مــــــاد أف أم" ولــــــيد 
الــجبيلي ومــنعه مــن تــغطية الــفعالــية املــذكــورة بــتعلة عــدم حــضوره نــدوة ســابــقة فــي 

الصدد.  

اعــــتدى أحــــد نشــــطاء املــــجتمع املــــدنــــي بــــالــــلكم يــــوم 25 مــــارس 2017 عــــلى عــــبد •
الجــــليل املــــزوغــــي مــــراســــل مــــوقــــع " آخــــر خــــبر أونــــاليــــن" خــــالل تــــغطيته لــــندوة حــــول 
مـــكافـــحة الـــفساد نـــظمتها احـــدى الجـــمعيات بـــالـــقيروان ، كـــما تـــعرض املـــزوغـــي الـــي 

السب والشتم واتهامه بالفساد . 

املواطنون : 6.

عــادة مــا تــمثل أرضــية "االحــتجاجــات" أو مــالعــب كــرة الــقدم فــضاء لــتنامــي االعــتداءات 
عـلى الـصحفيني وتـعريـضهم لخطر دائـم يـتمثل فـي ردود األفـعال املـتشنجة و اعـتداءات 
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لــفظية ومــاديــة ومــنع مــن الــعمل وصــوال إلــى االحــتجاز، وقــد سجــلت الــنقابــة خــالل فــترة 
التقرير عديد الحاالت من بينها:  

اعـــتداء مـــحتجني عـــلى طـــاقـــم الـــقناة الـــوطـــنية فـــي الجـــم مـــن واليـــة املهـــديـــة فـــي 22 •
مـارس 2017 حـيث اسـتهدفـوا سـيارة فـريـق عـمل وحـدة االنـتاج الـتلفزي بـاملنسـتير 
بــالــحجارة خــالل تــغطيتهم الحــتجاجــات مــواطــنني عــلى خــلفية اعــادة فــتح نــقطة بــيع 
مشــروبــات كــحولــية. وهــشم املــعتدون كــامــيرا تــصويــر الــقناة الــوطــنية واســتولــوا عــلى 

األوراق الخاصة بمصورها الصحفي محمد أنور غديرة.  

احــتجاز صــحفيني فــي مــدرســة "الهــدى" االبــتدائــية بــالــرقــاب يــوم 6 أفــريــل 2017  •
الرغـام املـسؤولـني الـجهويـني لـلتنقل إلـى مـكان املـذكـور والـتفاوض مـعهم حـول حـادثـة 
وفــاة تــلميذة بــاملــدرســة جــراء إصــابــتها بــمرض االلــتهاب الــكبدي الــفيروســي وانــعدام 

أبسط الضروريات باملدرسة املذكور.  

يـــضاف إلـــى كـــل هـــؤالء عـــديـــد الـــفاعـــلني فـــي االعـــتداءات عـــلى الـــصحفيني مـــن فـــنانـــيني 
 (صالح مصباح ولطفي العبدلي ..) و ادارات مؤسسات إعالمية وغيرها .
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.II:تواصل العمل على ملف الزميلني الشورابي والقطاري

يــتواصــل الــتقصير الــحكومــي والــدبــلومــاســي فــي الــتعامــل مــع مــلف الــصحفيني ســفيان 
الــشورابــي ونــذيــر الــقطاري، واالســتياء مــن تــعثر الــعمل عــلى املــلف مــن قــبل الــحكومــات 
املــتعاقــبة مــنذ اخــتفاء الــصحفيني فــي لــيبيا فــي 8 ســبتمبر 2014. و سجــلت الــنقابــة 
تــعثرا فــي مــسار الــتقاضــي وقــفت عــليه بــدقــة خــالل تــقريــر شهــر مــارس 2017 لــوحــدة 

الرصد بمركز السالمة املهنية بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 

وقــد اتخــذت الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني عــدة خــطوات تــضاف الــي مــواصــلة 
التحقيق في عملية االختطاف من بينها:  

(a): تأسيس هيئة الدفاع -

تــركــزت بــمقر الــنقابــة فــي 09جــانــفي 2017 هــيئة لــلدفــاع فــي مــلّف الــزمــيلني ســفيان 
الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري ملـتابـعة مـسار الـبحث الـقضائـي فـي مـلف الـصحفيني بـرئـاسـة 

املحامي سمير بن رجب. 

و نـــــظرت الـــــّلجنة فـــــي جـــــلسة يـــــوم األربـــــعاء 10 جـــــانـــــفي 2017  فـــــي مـــــسار الـــــبحث 
الـــقضائـــي بـــملف الـــصحفيني بـــحضور رئـــيس الـــنقابـــة نـــاجـــي الـــبغوري وعـــائـــلتي ســـفيان 

الشورابي ونذير القطاري.  

و بـعد الـتداول فـي حـيثياتـه وضـعت لـجنة  الـدفـاع  تـصّورا عـامـا لـعملها وحـّددت املـحاور 
الـــتي ســـتعمل عـــليها أثـــناء  مـــباشـــرة مـــهامـــها ضـــمن املـــلف الـــتحقيقي املـــفتوح بـــالـــقطب 

القضائي ملكافحة  اإلرهاب . 
 كـــما تـــّم هـــيكلة لـــجنة الـــدفـــاع عـــن الـــزمـــيلني وتـــكليف األســـتاذ ســـمير بـــن رجـــب  بـــرئـــاســـة 

اللجنة وتكليف األستاذ أيوب الغدامسي بالعالقة مع اإلعالم. 
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وفي 31 جانفي 2017 أصدرت الهيئة بيانا دعت فيها إلى :  

ضــرورة تحــديــد مــوعــد لــسماع الــقائــمني بــالــحّق الــشخصي حــول مــعطيات مســتجدة •
تســــتدعــــي اتّــــخاذ إجــــراءات مــــناســــبة وبــــأقــــصى ســــرعــــة وعــــلى هــــذا األســــاس قــــّررت 
الــهيئة الــتوجّـــــه لــقاضــي الــتحقيق الــراجــع لــه الــنظر فــي املــلف بــطلبات محــّددة ســيتمّ 

اإلعالم عنها في وقت الحق . 

ضــرورة ســماع واســتنطاق األطــراف املــتداخــلة فــي املــلف والــتي أدلــت بــتصريــحات •
في خصوص مقتل الزميلني. 

(b): إطالق حملة وينهم -

فــــي ظــــل مــــا يشهــــده مــــسار الــــتقاضــــي مــــن تــــعثر وغــــياب الــــفاعــــلية فــــي عــــالقــــة بــــالــــدور 
الـدبـلومـاسـي والـقانـونـي والـسياسـي فـي مـلف سـفيان الـشورابـي ونـذيـر الـقطاري أطـلقت 
الــنقابــة فــي 11 مــارس 2017 حــملة فــي الــصدد تــحت شــعار “ويــنهم؟” .وتهــدف هــذه 
الحـــملة أســـاســـا عـــلى املـــدى املـــتوســـط فـــي  مـــعاضـــدة دور هـــيئة الـــدفـــاع فـــي دفـــع مـــلف 
الــتقاضــي، و احــراج الســلطة الــسياســية ودفــعها للتحــرك فــي اتــجاه حــلحلة املــلف، كــما 
تهــــدف عــــلى املــــدى الــــطويــــل إلــــى  الــــدفــــع فــــي اتــــجاه جــــلسة بــــرملــــانــــية لـ"كــــشف حــــقيقة 
االخــتطاف ومــساءلــة وزراء الــداخــلية والــخارجــية والــعدل" والخــروج بــموقــف رســمي مــن 

امللف. 

وقــد تــبنى مــئات الــصحفيني شــعار الحــملة عــلى مــواقــع الــتواصــل االجــتماعــي، وتــّم رفــع 
شـــعارهـــا خـــالل الـــقافـــلة الـــتي نـــظمتها عـــائـــلة نـــذيـــر الـــقطاري مـــن 10 إلـــى 15 مـــارس 
2017 فــي كــافــة املــناطــق الــتي تــوجــهوا لــها تــعبيرا مــن الــصحفيني عــلى تــضامــنهم مــع 

هذه القضية العادلة. 

وتـــــعمل وحـــــدة الـــــرصـــــد بـــــمركـــــز الســـــالمـــــة املـــــهنية بـــــالـــــنقابـــــة  عـــــلى اجـــــراء مجـــــموعـــــة مـــــن 
االســـتماعـــات فـــي عـــالقـــة بـــالحـــملة وتحـــديـــد مـــواعـــيد مـــع رؤســـاء الـــكتل الـــبرملـــانـــية لحشـــد 

� 	21



الـدعـم لـعقد جـلسات االسـتماع فـي املـلف. إضـافـة إلـى الـتنسيق املشـترك مـع األطـراف 
الليبية للمساهمة في الوصول إلى الحقيقة في القضية. 

.III: وضع حد لإلفالت من العقاب

مـازالـت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني تـعتبر أّن قـضيّة اإلفـالت مـن الـعقاب فـي 
االعـــتداءات عـــلى الـــصحفيني ذات أولـــويـــة مـــطلقة فـــي ســـياق انـــتقالـــي هـــّش. وقـــد عـــملت 
بـشكل مـنفرد أو بـالشـراكـة مـع مـنظمات وطـنية وهـيئات دولـية أمـمية عـلى تـنظيم عـدد مـن 
الــفعالــيات لــلتعاطــي فــي املــوضــوع مشــركــة فــيها عــموم الــصحفيني عــلى غــرار مــع حــصل 
فـــي الـــقافـــلة الـــوطـــنية لـــتعزيـــز حـــمايـــة الـــصحفيني ووضـــع حـــد لـــإلفـــالت مـــن الـــعقاب فـــي 
الجـــرائـــم املـــرتـــكبة ضـــد الـــصحفيني الـــتي انـــتظمت وفـــى شهـــر أكـــتوبـــر 2015 و بـــدايـــة 
نوفمبر من السنة نفسها بالشراكة مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو. 

وقـــد ذكّـــــرت الـــنقابـــة فـــي أكـــثر مـــن مـــناســـبة ومـــن خـــالل بـــيانـــات وتـــصريـــحات بـــالـــقضايـــا 
املــرفــوعــة مــن قــبل الــصحفيني طــيلة الــسنوات املــاضــية والــتي لــم يــبت فــيها الــقضاء لحــد 

اللحظة مما يشرع ملزيد إفالت الجناة من العقاب واملسائلة. 

وقـد نـظمت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني يـوم  02 نـوفـمبر 2016، مـع سـائـر 
املـــنظمات الـــوطـــنية والـــدولـــية فـــي إحـــياء الـــيوم الـــعاملـــي إلنـــهاء االفـــالت مـــن الـــعقاب فـــي 
الجـرائـم املـرتـكبة ضـد الـصحفيني. وقـد حـضر هـذا الـلقاء الـسيد يـوسـف الـشاهـد رئـيس 
الـحكومـة و مـمثلني عـن وزارة الـعدل والـداخـلية وهـيئات دسـتوريـة ومـنظمات دولـية وأمـمية 
ومــــديــــري املــــؤســــسات اإلعــــالمــــية الــــعمومــــية والــــخاصــــة وصــــحفيون مــــن مــــختلف جــــهات 

الجمهورية. 

و قـّدم الـلقاء جـردا مـلموسـا لـواقـع وضـعية سـالمـة الـصحفيني فـي تـونـس ونـاقـش اإلطـار 
التشــريــعي والــعملي املــتعلق بــالــتحقيقات اإلداريــة والــقضائــية فــي االعــتداءات والجــرائــم 

التي ترتكب ضد الصحفيني في تونس . 

وأكــــد املــــشاركــــون فــــيه عــــلى ضــــرورة تــــفعيل الــــقوانــــني الــــتي تحــــمي الــــصحفيني وتــــكثيف 
الجهود املحلية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة . 
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وقـد وعـد رئـيس الـحكومـة خـالل كـلمته بـإجـراءات فـعالـة فـي املسـتقبل تـهم قـطاع اإلعـالم 
وتحــمي الــصحفيني مــن االعــتداءات املــختلفة، كــما أكــد عــلى أن رئــاســة الــحكومــة تــعتبر 
قــــضية اإلفــــالت مــــن الــــعقاب بــــالنســــبة لــــلصحفيني عــــلى رأس أولــــويــــات حــــكومــــة الــــوحــــدة 

الوطنية وال يمكن تأجيلها او التغاضي عنها . 

وتجـــدر اإلشـــارة الـــى أن الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة قـــد أقـــرت فـــي دورتـــها الـــثامـــنة 
والســـتني املـــنعقدة يـــوم 02 نـــوفـــمبر 2013 “الـــيوم الـــدولـــي إلنـــهاء اإلفـــالت مـــن الـــعقاب 
فـي الجـرائـم املـرتـكبة ضـد الـصحفيني”. ويـحّث الـقرار جـميع الـدول األعـضاء عـلى تـنفيذ 

التدابير الضروريّة ملكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب. 

ويـأتـي تـرسـيخ هـذا الـتاريـخ مـن املـنظمة األمـمية تخـليدا لـذكـرى مـقتل صـحفينَي فـرنـسينَي 
وقــــع اغــــتيالــــهم فــــي 02 نــــوفــــمبر 2013 فــــي دولــــة مــــالــــي .ويــــديــــن هــــذا الــــقرار جــــميع 
االعـــتداءات وأعـــمال الـــعنف املـــرتـــكبة ضـــد الـــصحافـــيني والـــعامـــلني فـــي وســـائـــل اإلعـــالم. 
ويــحث الــدول األعــضاء عــلى بــذل قــصارى جــهودهــا ملــنع أعــمال الــعنف ضــد الــصحفيني 
والــعامــلني فــي وســائــل اإلعــالم وتــقديــم مــرتــكبي الجــرائــم ضــد الــصحفيني إلــى الــعدالــة.  
كــما انّــه فــي إطــار بــناء أســس حــمايــة حــريّــة الــصحافــة أودعــت الــنقابــة يــوم 15 جــوان 
2016 مـلفّها لـدى هـيئة الـحقيقة والـكرامـة بهـدف كـشف حـقيقة االنـتهاكـات الـتي طـالـت 
قــطاع اإلعــالم طــيلة عــقود الــديــكتاتــوريــة وإنــصاف الــضحايــا مــن اإلعــالمــيني. وقــد بــيّنت 
الـنقابـة فـي مـلفها تـعّمد الـديـكتاتـوريـة طـيلة سـنوات إحـكام قـبضتها عـلى اإلعـالم والـعمل 
عـــلى تـــدجـــينه وتـــحويـــله إلـــى بـــوق دعـــايـــة ومـــنبر لـــتصفية الـــحسابـــات وتـــشويـــه املـــناضـــلني 
والــتنكيل بــهم واســتعمال أجهــزة الــدولــة إلهــدار املــال الــعام  لــفائــدة مــقربــني مــن الــنظام 
مــــقابــــل تــــفقير مــــنهجي لــــلقطاع ومــــؤســــساتــــه وقــــد أكــــدت الــــنقابــــة أّن انــــتهاكــــات الــــنظام 

 السابق شملت صحفيني ومصّورين وعائالتهم.
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.IV:انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيني

مـا تـزال األوضـاع االقـتصاديـة واالجـتماعـية الـهّشة لـفئة واسـعة مـن الـصحفيني،مـن أبـرز 
التهــديــدات الــتي قــد تــشّكل مــدخــال لــلتحّكم فــي حــّريــة الــصحافــة وضــرب حــّريــة الــتعبير 
والـــعودة بـــاملـــهنة والـــعامـــلني فـــيها الـــى مـــربّـــع االخـــضاع والـــهيمنة والـــتحّكم فـــي الـــقطاع 
وتـــوظـــيفه لخـــدمـــة أجـــندات مـــعينة كـــما فـــعل نـــظام بـــن عـــلي الـــدكـــتاتـــوري الـــذي عـــمد الـــى 

تجويع وتفقير الصحفيني لتسهيل التحّكم فيه وتطويعهم لخدمة النظام.  

وقــد سجّـــــلت الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني فــي الــفترة الــتي يــمسحها الــتقريــر 
أكــــثر مــــن 180 حــــالــــة طــــرد لــــصحفيني، وأكــــثر مــــن 480 إعــــالم بــــعدم خــــالص أجــــور 
إعـــالمـــيني فـــي وقـــتها، فـــي الـــفترة الـــتي يـــمسحها الـــتقريـــر وهـــو  مـــا يـــعد مـــؤشـــرا خـــطيرا 
يهــدد مــهنة الــصحافــة.  كــما يــعّد  الــتشغيل الــهش لــلصحافــيني والــصيغ الــتعاقــديــة غــير 
الـقانـونـية والـطرد الـتعسفي " نـوعـا جـديـدا مـن االعـتداءات عـلى الـصحفيني، بـاتـت تـشكل 

تهديدا خطيرا على املهنة والحريات واالنتقال الديمقراطي في تونس. 

إغالق مؤسسات إعالمية وطرد جماعي للصحفيني:1.

تــعرّض عــدد كــبير مــن الــصحفيني خــالل الــفترة الــتي يــغطيها هــذا الــتقريــر الــى عــمليات 
طـــــرد جـــــماعـــــي غـــــير مســـــبوقـــــة ،كـــــما شهـــــدت نـــــفس الـــــفترة إغـــــالق عـــــدد مـــــن املـــــؤســـــسات 
اإلعـــالمـــية (راديـــو كـــلمة ،صـــحيفة الـــضمير صـــحيفة الـــتونـــسية) وبـــالـــتالـــي فـــقد عشـــرات 
الـصحفيني مـواطـن عـملهم الـذي يـضمن حـقوقـهم االجـتماعـية واالقـتصاديـة بسـبب غـياب 

اطار تشريعي وتعاقدي واضح عند التحاقهم بهذه املؤسسات . 
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راديو كلمة: ✴

قــررت إدارة راديــو "كــلمة" يــوم 10 أكــتوبــر 2016 طــرد 12 صــحفيا بــطريــقة جــماعــية 
وكـــــــانـــــــت املـــــــؤســـــــسة قـــــــد اســـــــتغنت قـــــــبل ذلـــــــك عـــــــن 20 مـــــــوظّـــــــفا مـــــــن طـــــــاقـــــــمها االداري 

والتقني ،وذلك تمهيدا لغلقها نهائيا وهو ما تم بالفعل بعد ذلك . 

وقـد حـاول الـصحفيون والـتقنيون بـاإلذاعـة الـدفـاع عـن حـقوقـهم االقـتصاديـة واالجـتماعـية 
ودخــــلوا فــــي اعــــتصام مــــفتوح ،بــــغايــــة  تــــسويــــة وضــــعياتــــهم وخــــالص كــــل مســــتحقاتــــهم، 

استمّر ألسابيع داخل مقر اإلذاعة إلجبار اإلدارة على اإليفاء بتعّهداتها. 

وكــــانــــت اإلدارة قــــد  أمــــضت عــــل  مــــحضر جــــلسة بــــتاريــــخ 11 أوت 2016 تتعهــــد فــــيه 
بــــتنفيذ جــــملة مــــن املــــطالــــب أهــــمها الــــحصول عــــلى مــــرتــــباتــــهم بــــصفة مــــنتظمة شهــــريــــا، 

وتمكينهم من أجورهم ، بواسطة تحويالت بنكية أو بريدية.  

و لـم تـمّكن إدارة راديـو "كـلمة" الـعامـلني فـي املـؤسـسة وخـاصّـــــــــة الـصحفيني مـن شـهادات 
عـمل قـانـونـية ومـطابـقة لـلتشاريـع الـجاري بـها الـعمل كـما لـم تـقم ومـنذ انـطالق نـشاطـها 
فــي 01 جــوان 2015، بــتسويــة الــوضــعيات االجــتماعــية لجــميع الــصحفيني والــتقنيني 

والعملة باملؤسسة رغم الوعود املتتالية بمعالجة هذا امللف. 

وقــد عــقدت الــنقابــة عــدة جــلسات تــفاوضــية مــع إدارة املــؤســسة مــن أجــل الــوصــول إلــى 
تـسويـة عـادلـة تـضمن اسـتمراريـة الـعمل وضـمان حـقوق كـل الـعامـلني فـيها، كـما ضـمنت 
تـضامـنا واسـعا مـع طـاقـم اإلذاعـة طـيلة تحـركـهم إال أن ذلـك قـوبـل بـتجاهـل تـام وتـحضير 
مســـبق إلغالق املـــؤســـسة حـــتى أنّـــه تـــّم إعـــالم الـــنقابـــة يـــوم 13 أكـــتوبـــر 2016 بـــإلـــغاء 
جـلسة تـفاوض أخـيرة ومـصيريـة كـانـت سـتعقد مـساء الـيوم نـفسه تـأكـيدا مـن “أصـحاب” 
املـؤسـسة عـلى املـضي فـي قـرار الـطرد الجـماعـي لـلعامـلني بـالـراديـو الـذي انـتهى بـإغـالق 

اإلذاعة. 

ويــذكــر أّن مــلكية راديــو كــلمة حــامــت حــولــها الــكثير مــن الشــبهات الســيما فــي مــا يــتعلق 
بـــدور رجـــل األعـــمال ورئـــيس حـــزب االتـــحاد الـــوطـــني الحـــر بـــاملـــؤســـسة، بـــاعـــتبار أن كـــل 
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املـــؤشـــرات والـــدالئـــل تـــأكـــد انـــه املـــالـــك الـــفعلي لـــإلذاعـــة فـــي تـــعارض واضـــح مـــع املـــرســـوم 
116 والذي يمنع الجمع بني رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعالمية. 

جريدة التونسية: ✴

عـــمد صـــاحـــب جـــريـــدة "الـــتونـــسية" الـــيومـــية نـــصر الـــديـــن بـــن ســـعيدة بـــتاريـــخ 12 مـــاي 
2016 الــى اغــالق  مــقر الجــريــدة ومــنع الــصحفيني والــتقنيني واإلداريــني مــن الــدخــول 
الــذيــن دخــلوا فــي اعــتصام مــفتوح نــتيجة  رفــض صــاحــب املــؤســسة دفــع أجــور 25 بــني 
صــحفيني وعــملة بــالجــريــدة ملــدة ثــالثــة أشهــر، وعــدم تــمتيعهم بــالــتغطية االجــتماعــية مــنذ 

تأسيس الجريدة سنة 2011. 

وكـــان الـــعامـــلون بـــاملـــؤســـسة  قـــد شـــرعـــوا قـــبل ذلـــك بـــيوم فـــي تـــنفيذ اعـــتصام مـــفتوح دام 
شهران احتجاجا على عدم سداد مستحقاتهم. 

 وقـد شهـد اعـتصام جـريـدة الـتونـسية عـّدة وقـفات نـضالـية وتـضامـنية مـن الـزمـالء تـنديـدا 
بـــــاملـــــمارســـــات الـــــسيئة ملـــــديـــــر الجـــــريـــــدة وانـــــتهاكـــــه ألخـــــالقـــــيات املـــــهنية وإهـــــداره لـــــلحقوق 

االقتصادية واالجتماعية للزمالء العاملني باملؤسسة.  

 ولـقد لـعبت الـنقابـة دورا أسـاسـيا فـي اإلسـناد املـادي واملـعنوي لـلزمـالء بـالجـريـدة وقـامـت 
بـكّل املـساعـي مـع أطـراف عـديـدة مـن أجـل تـسويـة األزمـة الـناتـجة عـن تـفصي صـاحـبها 
مــــن كــــّل مــــسؤولــــياتــــه الــــتشغيليّة ،والــــذي تــــم إيــــداعــــه الحــــقا بــــالــــسجن وذلــــك عــــلى خــــلفية 

إصداره لصكوك دون رصيد. 

جريدة الضمير: ✴
 

 أقـــدمـــت مـــؤســـسة الـــبناء لـــلصحافـــة والنشـــر "بـــناء نـــيوز" ،عـــلى طـــرد 18 صـــحفيا مـــن 
الـعامـلني بجـريـدة الـضمير ومـوقـعي الـضمير ووكـالـة بـناء نـيوز الـتابـعة لـها وأعـلمتهم بـذلـك 
شـفويـا بـتاريـخ 13 جـويـلية 2016 بـتعلة الـوضـعية االقـتصاديـة الـهّشة لـلمؤسـسة، وقـد 
بــــّرر أيــــمن العجــــمي عــــضو مجــــلس إدارة مــــؤســــسة الــــبناء لــــلصحافــــة والنشــــر بــــأن قــــرار 

الطرد اضطراري نتيجة ما وصفه باألزمة املالية الخائفة تمر بها املؤسسة. 
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و تــوصــلت الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني الــى اتــفاق تــسويــة بــني كــل األطــراف 
بـــعد أن دعـــت لـــضرورة أن تـــخضع  عـــملية التســـريـــح ملـــعايـــير شـــفافـــة وواضـــحة لـــقائـــمة 
الـصحفيني الـذيـن سـيتم اإلبـقاء عـليهم، ومـراعـاة الـجانـب االجـتماعـي واإلنـسانـي واملـهني 
فــي هــذا الــصدد، وتــمكني الــراغــبني فــي املــغادرة مــن كــافــة مســتحقاتــهم الــتي يــضمنها 

القانون. 

وفـــي 22 نـــوفـــمبر 2016 تـــم تســـريـــح 4 صـــحفيني آخـــريـــن مـــن الـــعامـــلني فـــي جـــريـــدة 
الضمير وموقع الضمير وتوصلت النقابة إلى تسوية بني كل األطراف.  

قناة شبكة تونس اإلخبارية: ✴
 

قـــامـــت إدارة الـــقناة الـــتلفزيـــة "شـــبكة تـــونـــس اإلخـــباريـــة" بـــطرد عـــدد مـــن الـــصحفيني مـــن 
عــملهم خــالل شهــر أكــتوبــر 2016 ،وقــد رفــع الــعامــلون املــطرودون مــن الــقناة ، قــضايــا 
بشـركـة الـياسـمني لـإلنـتاج الـسمعي الـبصري الـتي تـربـطها بـهم عـالقـة شـغلية، مـؤكـديـن 
أن لــديــهم مــا يــكفي مــن الــحجج والــشهود واألدلــة الــتي تــثبت أن أســباب طــردهــم تــعود 
لـكشفهم لخـروقـات فـي عـالقـة بـالخـط التحـريـري لـلقناة، وتـدخّــل الـبعض لـتوظـيفه لـصالـح 

أجندة حزبية لحزب سياسي حاكم. 

وقــــد رفــــض الــــصحفيون املــــطرودون الــــرضــــوخ لــــلمساومــــة والــــضغط مــــن طــــرف مــــسيري 
الـــقناة وأكـــدوا أن الـــقناة اســـتعملت أســـلوب املـــساومـــة والتهـــديـــد إلجـــبار الـــعامـــلني عـــلى 

إمضاء عقود مخالفة للقانون ،إضافة إلى عدم تمتعهم بالتغطية االجتماعية.  

وقـد قـامـت الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني بـعدد مـن الـلقاءات الـتفاوضـيّة مـع املشـرفـني عـلى 
املــؤسســتني مــن أجــل إيــقاف نــزيــف الــطرد والــتشغيل الــهشة، كــما نــسقت مــع "الــهايــكا" 
لــــــتفعيل مــــــا ورد فــــــي كــــــراس الشــــــروط، ووزارة الــــــشؤون االجــــــتماعــــــية مــــــن أجــــــل تــــــفعيل 

هياكلها الرقابيّة للتصّدي الى عقود التشغيل الهّشة وغير القانونية.  
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قناة املتوّسط: ✴

عـمدت قـناة املـتوسـط أو مـا يـعرف حـالـيا بـ"آم تـونـيزيـا" الـى إيـقاف عـدد مـن الـصحفيني 
عــن الــعمل عــلما وأن هــذه الــقناة عــادة مــا تــعتمد أســالــيب غــير قــانــونــية لــلتشغيل و إنــهاء 

عقود الشغل إضافة الى التهرّب من التفاوض وضرب الحق النقابي.  

قناة فورست تي في: ✴

أقــدمــت الــقناة عــلى طــرد عــدد مــن الــصحفيني تــعسفيا وقــد قــادت الــنقابــة عــدة جــلسات 
تــفاوضــية فــي الــصدد قــوبــلت بــتعنت املشــرفــني عــلى املــؤســسة مّـــما أجــبرهــا إلــى املــرور 

إلى التقاضي.  

قناة الحوار التونسي: ✴

واصـــلت قـــناة "الـــحوار الـــتونـــسي" اعـــتمادهـــا عـــلى شـــركـــتي االنـــتاج "كـــاكـــتوس بـــرود" و 
"آيت برود" في إبرام بعقود الشغل وهو ما أحدث خلطا لدي العاملني فيها. 

 وقــد عــمدت الــقناة  فــي مــناســبتني إلــى الــطرد الــتعسفي لــعدد مــن الــزمــيالت و الــزمــالء 
وتـــوصـــلت الـــنقابـــة بـــالـــتفاوض والـــتدخـــل لـــدى تـــفقديـــة الـــشغل مـــن تـــمكينهم مـــن حـــقوقـــهم 
املــــاديــــة وتــــسويــــة عــــديــــد املــــلفات فــــيما ال زال الــــغموض قــــائــــما حــــول املــــعامــــالت الــــشغلية 

للمؤسسة. 

 وكـــانـــت الـــنقابـــة قـــد تـــحصلت فـــي أكـــثر مـــن مـــرّة عـــلى وعـــود مـــن الســـلطة بـــتعيني رئـــيس 
مـــــديـــــر عـــــام (أو مـــــديـــــر) عـــــلى رأس هـــــذه املـــــؤســـــسة املـــــصادرة الـــــتي لـــــحقتها كـــــثير مـــــن 
األضــــــرار والــــــتي تــــــحوم حــــــولــــــها شــــــبهات ســــــوء تــــــصرّف، ونــــــادت بــــــضرورة فــــــتح تــــــحقيق 

 قضائي في الغرض
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تأّخر خالص األجور: 2.

يـعانـي عـدد كـبير مـن الـصحفيني مـن عـدم خـالص أجـورهـم فـي وقـتها ،وهـو مـا زاد فـي 
تـــعقيد وضـــعيتهم االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية، ويـــعتبر ذلـــك أحـــد أبـــرز املـــخاطـــر املحـــدقـــة 
بـــاملـــهنة بـــاعـــتبار أن ذلـــك قـــد يـــشّكل مـــدخـــال لـــضرب حـــّريـــة الـــصحافـــة ولـــتوظـــيف اإلعـــالم 
لخــدمــة أجــندات ســياســية أو لــوبــيات املــال املشــبوهــة، ونــذكــر فــي هــذه الــصدد الــحاالت 

التالية: 

في إذاعة "الرباط أف أم": ✴

عــــمدت إدارة "شــــركــــة الــــربــــاط لــــإلعــــالم" الــــتي تــــديــــر إذاعــــة "الــــربــــاط أف أم" إلــــى عــــدم 
تســديــد املســتحقات املــالــية لـ82 عــامــال بــني إعــالمــيني وتــقنيني وأعــوان اســتقبال الــذيــن 

انتهت عقودهم مع اإلذاعة في شهر سبتمبر 2016 . 
وكــــان الــــعامــــلون بــــاملــــؤســــسة قــــد طــــالــــبوا بــــخالص أجــــورهــــم املتخــــلدة بــــذمــــة اإلذاعــــة، و 
الــتصريــح بــها لــدى الــصندوق الــوطــني لــلضمان االجــتماعــي ،و تــمكينهم مــن شــهادات 
عــمل عــن املــدة الــتي قــضوهــا فــي املــؤســسة. وبــعد مــفاوضــات مــع الــنقابــة تعهــد رئــيس 

مدير عام الشركة باإلستجابة للمطالب املذكورة.  

قناة حنبعل: ✴

نــــفّذ الــــعامــــلون بــــقناة "حــــنبعل " أيــــام  17 و 18 و 19 أفــــريــــل 2017  عــــلى خــــلفية 
عـدم اسـتجابـة إدارة الـقناة ملـطالـبهم املـاديـة  بـعد تـأخـر صـرف رواتـبهم، ومـماطـلة اإلدارة 

في تسوية أوضاع بعض الصحافيني والتقنيني واالداريني.  
وكـــــانـــــت الـــــعامـــــلون بـــــالـــــقناة قـــــد دخـــــلوا يـــــوم 10 نـــــوفـــــمبر 2016 فـــــي اعـــــتصام مـــــفتوح 
احــتجاجــا عــلى عــدم الــتزام إدارتــها بــتسويــة عــدة مــلفات شــغلية أهــمها خــالص أجــورهــم 

املتخلدة بذمتها ومدهم بوصوالت أكل. 
وكـــــان وفـــــدا مـــــن نـــــقابـــــة الـــــصحفيني الـــــتقى مـــــديـــــر الـــــقناة زهـــــير الـــــقمبري لـــــلتفاوض فـــــي 

 املوضوع لم ينتهي بتسوية منصفة.
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وضع سيء للمراسلني الجهويني: 3.

تـعّول جـّل املـؤسـسات اإلعـالمـية الـعمومـية والـخاصّـــــــــة عـلى املـراسـلني الـجهويـني واملحـليني 
فــــي مــــختلف جــــهات الجــــمهوريــــة ،ورغــــم أهــــمية دور املــــراســــل فــــي تــــقريــــب اإلعــــالم مــــن 
املــــواطــــن وفــــي نــــقل املــــعلومــــة مــــن إطــــارهــــا املحــــّلي إلــــى إطــــارهــــا الــــوطــــني االّ أن أغــــلب 
املـــراســـلني يـــعيشون ظـــروفـــا اجـــتماعـــية ومـــهنية واقـــتصاديـــة هـــّشة ال تـــتناســـب مـــع طـــبيعة 

أدوارهم وقيمة املجهودات التي يبذلونها. 

ورغـــم أن عـــدد كـــبير مـــن املـــراســـلني يـــعتبر الـــعمل الـــصحفي ،عـــمال إضـــافـــيا إلـــى جـــانـــب 
مــهنهم األصــلية فــان ذلــك بــدوره يــطرح اشــكاال بــاعــتبار أن الــوظــيفة األصــلية لــلمراســلني 
قــد تــؤثّــر عــلى حــيادهــم ومــوضــوعــيتهم فــي مــقاالتــهم أو مــراســالتــهم اإلذاعــية والــتلفزيــة، 
وهــو مــا يــتطّلب مــجهودا اضــافــيا مــن املــؤســسة اإلعــالمــية املــشّغلة لــتدريــبهم واإلحــاطــة 

بهم مهنيا. 

وتــذهــب أغــلب املــؤســسات اإلعــالمــية النــتداب مــراســلني بــعقود عــمل هــّشة وأغــلبها عــقود 
شــفويــة تــفتقد لــصفة الــتعاقــد املــلزم لــلطرفــني وفــق التشــريــعات الــجاري بــها الــعمل، كحــلّ 
لــــــلضغط عــــــلى املــــــصاريــــــف، االّ أن ذلــــــك بــــــدوره يــــــطرح إشــــــكاال أعــــــمق وهــــــو الــــــوضــــــعية 
االقـــــتصاديـــــة الـــــصعبة والـــــهشة لـــــلمراســـــلني الـــــذيـــــن يـــــعمل اغـــــلبهم بـــــنظام "الـــــقطعة" او 
كمتعاون براتب ضئيل ،وهو ما قد يؤثّر سلبا على مصداقية العمل الصحفي وجودته. 

عدم خالص األجور:  ✴

يــعانــي أغــلب املــراســلني مــن عــدم خــالص مســتحقاتــهم املــالــية فــي وقــتها ،والــيوم يــعانــي 
حــوالــي 15 مــراســال مــن مــراســلي قــناة "حــنبعل" مــن تــأخّـــر صــرف مســتحقاتــهم املــالــية 

ألكثر من سنة ونصف، ويشمل األمر مؤسسات أخرى على غرار قناة "التاسعة". 

الوضعية املادية الهشة:  ✴

ال يـــتقاضـــى جـــّل املـــراســـلني أجـــرا لـــقاء مـــجهوداتـــهم بـــل أن أغـــلبهم يشـــتغل بـ"الـــقطعة" 
وبــــعائــــد مــــالــــي هــــزيــــل قــــد ال يــــرتــــقي فــــي أغــــلب األحــــيان الــــى املــــجهودات الــــتي يــــبذلــــها 
الـــصحفي لـــلحصول عـــلى املـــعلومـــة والـــذي يـــضطر فـــي أغـــلب األحـــيان لـــدفـــع مـــصاريـــف 
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تـــــنّقله مـــــن جـــــيبه ، كـــــما أن أغـــــلب املـــــؤســـــسات االعـــــالمـــــية ال تـــــخّصص مـــــيزانـــــية لـــــتغطية 
مـصاريـف املـراسـلني وبـعضها فـقط يـتكفّل بـمصاريـف عـالج املـراسـل ان تـعرّض لـحادث 

وهو يقوم بعمله الصحفي. 

غياب أطر التعاقد:  ✴

يـباشـر اغـلب املـراسـلني عـملهم مـع مـؤسـسات اعـالمـية بـصفة تـعاقـديـة شـفويـة فـي الـغالـب 
وال يحــملون بــطاقــات داخــلية تــؤكّـــد تــكليفهم بــانــجاز عــملهم الــصحفي وهــو مــا تــرتّــب عــنه 
صــــعوبــــات فــــي انــــجاز اعــــمالــــهم ومــــهامــــهم الــــصحفية ووضــــعهم تــــحت طــــائــــلة الــــقانــــون 
الجـــزائـــي فـــي أحـــيان كـــثيرة ألنـــهم ال يحـــملون صـــفة الـــصحفي ،كـــما أن املـــراســـلني غـــير 
المباشـريـن لـعمل أخـر ويـعملون فـقط كـمراسـلني ملـؤسـسات اعـالمـية ال يـتمتعون بـالـتغطية 

االجتماعية. 

القضايا الشغلية :4.

يــعمل الــفريــق الــقانــونــي لــلنقابــة عــلى عــدد هــام مــن املــلفات الــقضائــية الــتى تــكون فــيها 
الـــنقابـــة طـــرفـــا مـــباشـــرا او غـــير مـــباشـــر عـــبر مـــسانـــدة الـــصحفيني ســـواء تـــعلق مـــركـــزهـــم 
الـقانـونـي بـصفة الـشاكـي او املشـتكى بـه او الـقائـم بـالـحق الـشخصي، وقـد تـبايـنت هـذه 
الـــــقضايـــــا بـــــني مـــــلفات جـــــزائـــــية او شـــــكايـــــات جـــــزائـــــية و تـــــحقيقية و مـــــدنـــــية و عـــــرفـــــية او 
شـكايـات جـزائـية بـادرت الـنقابـة بـرفـعها ضـد اشـخاص مـن ذلـك الـشكايـة الجـزائـية الـتى 
رفــعتها الــنقابــة ضــد رجــل االعــمال شــفيق جــرايــة بــتاريــخ 31 اكــتوبــر 2016 عــلى إثــر 
تــصريــحاتــه بــإرشــاء الــصحفيني وتــشويــههم والتحــريــض عــليهم والــقضية املــرفــوعــة ضــده 
فـي شهـر جـويـلية 2015 واملـتعلقة بـالتحـريـض عـلى الـصحفيني الـتونـسيني والـتعامـل مـع 

جهات أجنبية موسومة باإلرهاب والتي لم تحرك فيها الجهات القضائية ساكنا .   

وبـالـنظر الـى عـدد الـقضايـا املـرفـوعـة، تـأتـى الـقضايـا الـعرفـية عـلى راس الـقائـمة،  حـيث 
تـــــفاقـــــمت فـــــي الـــــفترة األخـــــيرة ظـــــاهـــــرة الـــــطرد الجـــــماعـــــي لـــــلصحفيني وتـــــشغيلهم الّـــــهش 
والتهـــرّب مـــن ســـداد األجـــور ومـــعالـــيم الـــضمان االجـــتماعـــي فـــي تـــنّكر واضـــح لـــحقوقـــهم 
االقــــتصاديــــة واالجــــتماعــــية، وفــــي مــــحاولــــة الســــتغالل هــــذا الــــوضــــع بــــغايــــة الــــتحكم فــــي 
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املـضامـني اإلعـالمـية واسـتعمالـها ألغـراض ال عـالقـة لـها بـاملـهنة بـما مـن شـأنـه أن يـضرب 
في العمق األسس األدبية لصحافة الجودة: 

القضايا الجارية:✴

تـكفل الـفريـق الـقانـونـي لـلنقابـة بـتقديـم قـضايـا شـغلية بـاسـم املـطروديـن بـعد ان اسـتوفـت 
النقابة كل محاوالت التفاوض من ضمنها نذكر:                                                                                      

مجـموعـة الـصحافـيني ضـد قـناة حـنبعل: ال تـزال الـقضية جـاريـة وفـي طـور الـتقاريـر •
أمام أنظار املحكمة االبتدائية بأريانة. 

( 9ملفات و 13 جلسة الى حد هذا التاريخ) 

مجــموعــة الــصحافــيني ضــد قــناة تــونــسنا: الــقضية جــاريــة وفــي طــور الــتقاريــر أمــام •
أنظار املحكمة االبتدائية بتونس. 

( 10 ملفات و20 جلسة الى حد هذا التاريخ)                                                          

مجــــموعــــة الــــصحافــــيني ضــــد قــــناة الــــتونــــسية: الــــقضية فــــي الــــطور الــــصلحي أمــــام •
القاضي الصلحي باملحكمة االبتدائية بتونس.                                                                                                   

مجــــــموعــــــة الــــــصحافــــــيني ضــــــد قــــــناة "فــــــيرســــــت تــــــي فــــــي" :  ثــــــالث مــــــلفات بــــــالــــــطور •
التحضيرى امام القاضي الصلحي بمنوبة                                                                                                                  

مجــــموعــــة الــــصحافــــيني ضــــد قــــناة الــــحوار: مــــلف واحــــد و4 جــــلسات الــــى حــــد هــــذا •
التاريخ 

مجــــموعــــة الــــصحافــــيني ضــــد قــــناة الــــجنوبــــية:2 مــــلفات و18 جــــلسة الــــى حــــد هــــذا •
التاريخ  

إذاعـــة املنســـتير وإذاعـــة تـــونـــس الـــثقافـــية  : إيـــداع مـــلف مجـــموعـــة مـــن الـــصحافـــيني •
املـتعلقة بـعدم تـرقـية سـبعة صـحافـيني بـمؤسـسة االذاعـة الـتونـسية وقـد تـم تـقديـم كـل 
املـؤيـدات الـواقـعية والـقانـونـية لـتأيـيد حـقهم فـي الـترقـية أمـام املـحكمة اإلداريـة والزالـت 

القضايا جارية. 
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كما تكفل الفريق القانوني للنقابة برفع قضايا مدنية لفائدة عدد من الصحفيني . 

ولـوضـع حـّد لـلممارسـات فـي املـؤسـسات املـذكـورة سـابـق الـتقى وفـد عـن الـنقابـة يـوم 12 
أوت 2016 أعـضاء مجـلس الـهيئة الـعليا املسـتقلة لـإلعـالم الـسمعي الـبصري و مـّدهـا 
بـقائـمة املـؤسـسات الـتي ال تـحترم بـنود كـراس الشـروط فـي ضـربـها الـحقوق االقـتصاديـة 
واالجــــــــتماعــــــــية لــــــــلصحفيني و طــــــــلب مــــــــن الــــــــهيئة مــــــــراجــــــــعة إجــــــــازات بــــــــث املــــــــؤســــــــسات 
املـذكـورة.كـما قـامـت الـنقابـة بـمتابـعة الـقوانـني األسـاسـية لـلمؤسـسات اإلعـالمـية ومـواثـيق 

العمل داخلها والتي تبقى شبه منعدمة لدى جّل املؤسسات. 

كــــما تــــابــــعت الــــنقابــــة فــــي الــــسياق نــــفسه إعــــداد مــــشاريــــع تــــعديــــل الــــقوانــــني األســــاســــية 
الـخاصـة  بـمؤسـسات الـتلفزة الـتونـسية واإلذاعـة الـتونـسية ووكـالـة تـونـس إفـريـقيا لـألنـباء 
والـتي أعـدهـا أعـضاء مـكاتـب الـنقابـة فـي هـذه املـؤسـسات اإلعـالمـية الـعمومـية بـالـتعاون 

 مع املستشارة القانونية للنقابة.
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.V التوجه االستراتيجي للنقابة في مواجهة تفقير الصحفيني
وطردهم:

تأسيس مرصد الحقوق املهنيّة للصحفيني التونسيني: ✴

تــــأســــس مــــرصــــد الــــحقوق املــــهنيّة لــــلصحفيني الــــتونــــسيني بــــالــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيني 
الـــــتونـــــسيني فـــــي 12 أكـــــتوبـــــر 2016 بـــــغايـــــة فـــــضح كـــــّل الـــــتجاوزات لـــــلحقوق الـــــشغلية 
لــلزمــالء وتــعزيــز تــضامــنهم فــي أفــق تــنقية املــناخ االجــتماعــي الــصحفي ودعــم صــحافــة 
الــــجودة. وقــــد أشــــرف أعــــضاء املــــكتب الــــتنفيذي الــــذيــــن تــــشكل مــــنهم املــــرصــــد إلــــى عــــقد 
لــــقاءات دوريــــة حــــول املــــلفات الــــعالــــقة مــــع عــــدد مــــن الــــزمــــالء املــــتعاونــــني فــــي املــــؤســــسات 
اإلعـالمـية الـعمومـية مـن أجـل تـسويـة وضـعياتـهم الـهشة، وكـذلـك مـع عـديـد الـزمـالء ضـحايـا 

عمليات الطرد التعسفي.   

تخصيص نسبة 05 باملائة من عائدات اإلشهار العمومي لفائدة ودادية ✴
الصحفيني  التونسيني : 

نـــــجحت الـــــنقابـــــة بـــــعد مـــــفاوضـــــات طـــــويـــــلة مـــــع الـــــحكومـــــة فـــــي فـــــرض قـــــرار يـــــتّم بـــــموجـــــبه 
تـــــخصيص 05 بـــــاملـــــائـــــة مـــــن عـــــائـــــدات اإلشـــــهار والـــــبالغـــــات الـــــعمومـــــية لـــــفائـــــدة وداديـــــة 
الـصحافـيني بـالـنقابـة تُسـتعمل لـتقديـم الخـدمـات االجـتماعـية للمنخـرطـني ومـن بـينها تـوفـير 

جزء من رواتب الصحفيني املطرودين تجنيبا لهم من االحتياج وإمكانية التوظيف.  

وتـأتـي هـذه الـنقطة فـي سـياق االتـفاق بـني الـهياكـل املـهنية ورئـاسـة الـحكومـة، عـلى خـلفية 
الـقرارات الـوزاريـة حـول اإلعـالم الـتي انـتظمت يـوم 13 جـانـفي 2017 ، عـلى تـأسـيس 
هـيئة أو وكـالـة لـتوزيـع اإلشـهار والـبالغـات الـعمومـية بـشكل يـكفل  الـديـمومـة االقـتصاديـة 
ملــــؤســــسات الــــصحافــــة املــــكتوبــــة واإللــــكترونــــية ويــــضمن الــــحقوق املــــاديــــة لــــلعامــــلني فــــيها 

ويؤسس لصحافة الجودة. 
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حول تفعيل قرار ترسيم  19 صحافيا بمؤسسة اإلذاعة التونسيّة: ✴

الـــتزمـــت الـــحكومـــة الـــتونـــسية إثـــر اجـــتماع وزاري مـــضيق حـــول اإلعـــالم انـــعقد يـــوم 13 
جـانـفي 2017 بـتفعيل قـرار تـرسـيم 19 صـحافـيا بـمؤسـسة اإلذاعـة الـتونـسية فـي أجـل 
ال يـتجاوز أواخـر فـيفري 2017 ، إال أّن الـحكومـة قـد تـباطـأت لحـد اللحـظة فـي اإليـفاء 

بالتزاماتها في الصدد. 

فـــــفي إطـــــار اتـــــفاقـــــية شـــــراكـــــة بـــــني مـــــؤســـــسة اإلذاعـــــة الـــــتونـــــسية ومـــــؤســـــسة "إيـــــرونـــــدال" 
الــــسويســــريــــة، ومــــن أجــــل  دعــــم إعــــالم الــــقرب  فــــي املــــرحــــلة االنــــتقالــــية، تــــّم بــــدايــــة ســــنة 
2012 تـــشغيل 19 صـــحافـــيا لـــلعمل فـــي 10 مـــكاتـــب جـــهويـــة مجهـــزة بـــاســـتديـــوهـــات 

متطورة. وقد تّم ذلك وفق مناظرة راعت طبيعة الشهادات الجامعية والكفاءة. 

وقــــد نــــّصت االتــــفاقــــية عــــلى ضــــرورة انــــتداب الــــصحفيني املــــذكــــوريــــن بــــدايــــة مــــن جــــانــــف 
2015، لـكن نـظرا لـلوضـع املـالـي لـلمؤسـسة  فـقد تـّم تـأجـيل تـسويـة الـوضـعيات  وتـكفلت 

"إيروندال" بصرف جرايات الصحفيني. 

ولـــــكن فـــــي ســـــنة 2015 تـــــّم االتـــــفاق فـــــي مـــــحضر جـــــلسة مـــــمضى مـــــن وزيـــــر الـــــشؤون 
االجـــتماعـــية عـــلى تـــسويـــة وضـــعية الـــصحفيني عـــن طـــريـــق إدمـــاجـــهم بـــشكل نـــهائـــي فـــي 

املؤسسة بداية من جانفي 2016.  

تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات االعالم العمومي: ✴

الــــتزمــــت الــــحكومــــة بــــتسويــــة العشــــرات مــــن الــــوضــــعيات الــــهشة لــــلصحفيني بــــمؤســــسات 
الـتلفزة الـوطـنية واإلذاعـة الـتونـسية ووكـالـة تـونـس إفـريـقيا لـألنـباء، وجـدد رئـيس الـحكومـة 
الــتزامــه بــتنفيذ هــذه الــنقطة أثــناء زيــارتــه ملــقر الــنقابــة صــباح يــوم 14 جــانــفي 2017 
وقــد انــعقدت فــي الــصدد عــديــد االجــتماعــات مــع مــسؤولــني فــي الــحكومــة لــم تــفض لحــدّ 

اآلن إلى تقدم ملموس في الصدد. 
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تخصيص قطعة أرض لتشييد مساكن للصحفيني: ✴

فـــي االجـــتماع الـــوزاري املـــضيق املـــشار إلـــيه ســـابـــقا تـــّم إقـــرار تـــخصيص قـــطعة أرض 
لـفائـدة مـنظوري  الـنقابـة مـن أجـل تـشييد مـساكـن لـلصحفيني مـن أجـل تـحقيق حـّد أدنـى 
مــن االســتقرار املــهني لــلصحفيني خــاصــة فــي ظــّل تــدنــي أجــور الــعامــلني فــي الــقطاع، 
وشـيوع مـظاهـر الـتشغيل الـهّش. وكـانـت الـنقابـة قـد حـصلت عـلى تعهـد فـي املـوضـوع مـن 
قبل الحكومات املتعاقبة بل ُعرضت عليها في السنتني األخيرتني قطع أرض محددة. 

وقـــد تـــوصـــلت الـــنقابـــة بـــعد جـــلسات مـــاراطـــونـــية مـــع مـــسؤولـــني حـــكومـــيني وإداريـــني إلـــى 
تحـــــديـــــد قـــــطعة األرض مـــــحور الـــــقرار غـــــير أّن تـــــباطـــــؤ الـــــطرف الـــــحكومـــــي فـــــي تســـــريـــــع 

املوضوع جعل األمر يراوح مكانه. 

اتفاقية مشتركة إطارية خاصة بالصحفيني: ✴
 

تـعتبر الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني أنّـه ال يـمكن حـّل إشـكالـية الـتشغيل الـهش 
لـــلصحفيني والـــتالعـــب بـــحقهم املـــهنيّة دون وضـــع إطـــار تشـــريـــعي ونـــظم تـــشغيل تـــحترم 
التشــــريــــعات واملــــعايــــير الــــضامــــنة لــــحقوق الــــصحفيني وكــــرامــــتهم، ولــــذلــــك انــــكبت  طــــيلة 
الـسننت املـاضـيتني فـي الـعمل عـلى مشـروع اتـفاقـية قـطاعـية إطـاريـة مشـتركـة لـلصحفيني 

إسوة بالتوجه العام للحركة الصحفية العاملية، إنطالقا من قناعة مفادها " أن 
االتــفاقــيات املشــتركــة هــي أفــضل طــريــقة لــتحقيق رواتــب أفــضل وظــروف تــشغيل مــهنيّة 
أفــضل، وهــي أفــضل وســيلة لحــمايــة الــحقوق املــهنيّة واإلجــتماعــية لــلصحفيني وألعــضاء 

النقابة". 

وقد تّم في هذا اإلطار: 

وضع مقاييس مضبوط للخبير الذي سيقوم بصياغة االتفاقية •

الـــــحصول عـــــلى نـــــصوص اتـــــفاقـــــيات مشـــــتركـــــة مـــــن تـــــجارب مـــــختلفة عـــــربـــــية ودولـــــيّة •
العتمادها كتجارب مقارنة 
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وضــــع مــــعايــــير إلنــــجاز دراســــة حــــول الــــوضــــعية الــــشغيلة ملنخــــرطــــي الــــنقابــــة لــــوضــــع •
الـنقاش حـول صـياغـة االتـفاقـية فـي إطـار تـونـسي بـحت، وتـّم فـي اإلبـان إنـجاز هـذه 

الدراسة على أن يتّم تحيينها بشكل سنوي 

الــدخــول فــي نــقاشــات مــع بــعض الــخبراء وتــّم اخــتيار الــعميد الــسابــق لــكلية الــحقوق •
بــــــصفاقــــــس والــــــخبير فــــــي االتــــــفاقــــــيات املشــــــتركــــــة األســــــتاذ نــــــوري مــــــزيــــــد لــــــصياغــــــة 

االتفاقية.  

وقــد شــارك مــزيــد فــي دورة تــدريــب املــدربــني فــي الــوســاطــة واملــفاوضــات الــتي دارت أيــام 
26 و 27 و 28 و 29 نــوفــمبر 2016 وتــدخّـــل فــي مــوضــوع "املــفاوضــات الجــماعــية 
فـــي الـــقانـــون الـــتونـــسي". وقـــد تـــواصـــل عـــديـــد املـــرات مـــع املـــكتب الـــتنفيذي لـــلنقابـــة أثـــناء 
صـياغـته ملشـروع االتـفاقـية املشـتركـة الـذي قـدمـه يـوم 30 ديـسمبر 2016 فـي اجـتماع 
مـكتب تـنفيذي مـوسّـــــع بـحضور  53 قـياديـا نـقابـيا مـن الـعاصـمة والـجهات، وسـيتم وضـع 
مــسودة االتــفاقــية ( الــتي تجــدونــها فــي املــلحق األول)  فــي الــقريــب الــعاجــل لــلنقاش مــن 
خــالل مــوقــع الــنقابــة وكــذلــك فــي مــؤتــمرهــا الــرابــع ، وســيُتّوج ذلــك بحشــد الــتعبئة لــها فــي 
اتـــجاه الـــتفاوض حـــولـــها مـــع األطـــراف املـــعنية وإعـــداد اتـــفاقـــيات جـــزئـــية مـــع املـــؤســـسات 

 اإلعالمية.
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.VI :في العمل على صحافة حرة وذات جدوى

إضـافـة إلـى انخـراطـها فـي كـل املـبادرات لـصياغـة جـملة مـن مـدونـات السـلوك الـصحفية، 
وتــــسييرهــــا لــــعديــــد الــــدورات فــــي الــــتعاطــــي الــــصحفي مــــع جــــملة مــــن الــــقضايــــا الــــهامــــة، 
انـــصّب جـــزء مـــهم مـــن عـــمل الـــنقابـــة طـــيلة الـــسنة املـــاضـــية، صـــحبة شـــركـــائـــها عـــلى بـــعث 

مجلس الصحافة (تجدون ملخصا ملسار تأسيسيه في امللحق الثاني). 

وفـــــعال  تـــــم االعـــــالن عـــــن الـــــهيئة الـــــوقـــــتية ملجـــــلس الـــــصحافـــــة يـــــوم الخـــــميس 20 أفـــــريـــــل 
2017  والـتي تـكونـت مـن الـسيدة حـبيبة املـاجـري والـسيد املـنوبـي  املـروكـي و الـسيدة 
فـضيلة الـبرقـاوي و الـسيد محـمد الـعروسـي بـن صـالـح و الـرَئـيس األول ملـحكمة الـتعقيب 

سابقا السيد خالد العياري. 

وجــاء هــذا املجــلس ثــمرة جــهود مشــتركــة لــكّل مــن الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني 
والـــــجامـــــعة الـــــتونـــــسية ملـــــديـــــري الـــــصحف والـــــنقابـــــة الـــــعامـــــة لـــــإلعـــــالم والـــــنقابـــــة الـــــتونـــــسية 

للمؤسسات اإلعالمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان. 

وقــــد اعــــتبرت الــــنقابــــة أن هــــذا االنــــجاز هــــو ثــــمرة جــــهود جــــميع األطــــراف املــــتداخــــلة فــــي 
تــشكيله مــنذ ســنوات والــذي دعــمته مــنظمة املــادة 19 فــي كــل مــراحــله، وأنّــه جــاء لــيؤكــد 
أهـميّة أن يـكون لـنا هـيكل مـهني نـراقـب بـه أنـفسنا ويـكون هـو صـمام األمـام ألخـالقـيات 

املهنة الُصحفية . 

وأكـدت الـنقابـة عـلى أهـمية اسـتعادة ثـقة الجـمهور فـي وسـائـل اإلعـالم وهـو مـا سـيدعـمه 
فــــي املســــتقبل دور مجــــلس الــــصحافــــة، ســــيما بــــعد الخــــروقــــات املــــتكررة لــــبعض وســــائــــل 

اإلعالم التي كانت سببا في تراجع مصداقيتها أمام املتلقي.  

وقـــد رحّــــــب االتـــحاد الـــدولـــي لـــلصحفيني بهـــذا اإلنـــجاز  وشـــّددت عـــلى أهـــميته مـــن زاويـــة 
مــــساعــــدتــــه فــــي وقــــف انحــــدار مســــتوى حــــريــــة االعــــالم فــــي تــــونــــس، مــــؤكــــدا عــــلى الــــدور 
املــركــزي الــذي لــعبته الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني فــي جــهود تــأســيسه بــوصــفه 

مساعدا على نشر الصحافة النوعية وتعزيزها.  
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مـــن جـــانـــبها رحّــــــبت مـــنظمة املـــادة19 بـــتأســـيس " أول مجـــلس صـــحافـــة فـــعلي ومســـتقل 
فــي شــمال إفــريــقيا والشــرق األوســط، ودعــت بــلدان املــنطقة إلــى االقــتداء بهــذه التجــربــة 
غــير املســبوقــة" مــعربــة فــي الــوقــت نــفسه عــن أمــلها فــي أن يــقوم املجــلس بــدور مــهم فــي 
الـدفـاع عـن حـريـة الـصحافـة وضـمان حـّق الـعموم فـي املـعلومـة وتـكريـس تـقالـيد الـتعديـل 

الذاتي لدى الصحفيني ووسائل اإلعالم في تونس. 

.VII:تطوير اإلطار التشريعي

 واصـــلت الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيني الـــتونـــسيني طـــيلة الـــسنة املـــاضـــية قـــيادة املـــجهود 
الـــوطـــني مـــن أجـــل وضـــع قـــوانـــني أســـاســـيّة حـــامـــية للحـــريـــات الـــصحفيني وتـــّم فـــي هـــذا 

اإلطار: 

*املـصادقـة  يـوم  09 مـارس 2016 عـلى الـقانـون األسـاسـي املـتعلق بـحّق الـنفاذ إلـى 
املــعلومــات بــعد جــدل كــبير حــول الــفصل 24 املــتعلق بــاالســتثناءات، ويــعد هــذا الــقانــون 
نـصا تـقدمـيا تـعمل الـنقابـة مـع كـّل األطـراف املـعنيّة عـلى حـمايـته بـأوامـر تـطبيقية تـتالءم 

مع نّصه وأهدافه. 

صـياغـة مـسودة نـهائـيّة لـنص الـقانـون األسـاسـي املـتعلق بحـريّـة الـتعبير والـصحافـة •
والـــطباعـــة والنشـــر الـــذي ســـيعّوض املـــرســـوم 115 بـــعد مـــجهود أكـــثر مـــن ســـنة مـــن 

لقاءات لجنة الخبراء املضيقة واالستشارات الدوليّة و الجهويّة. 

االتــــفاق مــــع الــــهايــــكا عــــلى تشــــريــــك كــــّل األطــــراف املــــعنيّة والــــخبراء فــــي الــــصياغــــة •
الـــــنهائـــــيّة ملشـــــروع الـــــقانـــــون األســـــاســـــي املـــــعوض لـــــلمرســـــوم 116 مـــــن خـــــالل نـــــفس 

املقاربة التشاركيّة التي تّم العمل عليها في القانون املعوض للمرسوم 115 . 

االتـــفاق مـــع كـــّل األطـــراف املـــعنيّة عـــلى فـــتح ورشـــات مـــوســـعة ملـــراجـــعة وتـــطويـــر كـــلّ •
الـــنظم الـــقانـــونـــيّة املـــنظمة لـــعمل وكـــالـــة تـــونـــس إفـــريـــقيا لـــألنـــباء ومـــؤسســـتي الـــتلفزة و 

اإلذاعة التونسيتني في آجال ال تتجاوز نهاية هذه السنة 
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التوصيات
ان الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني الــتونــسيني وبــعد خــوضــها فــي حــالــة حــريــة اإلعــالم فــي 
تـونـس فـي الـسنة الـتي مـسحها الـتقريـر ال تـخفي قـلقها مـن خـطوات الـعودة الـي الخـلف 
واألخـــطار املحـــدقـــة بـــمنسوب الحـــريـــات الـــذي تـــم تـــضمينها ضـــمن املـــراســـيم والـــدســـتور 
الـتونـسي، و تـؤكـد عـلى ضـرورة الـيقظة الـدائـمة لـلدفـع نـحو كسـب مـجال أوسـع للحـريـات 

الصحفية التي فرضتها الثورة التونسية ورسختها جميع األطراف وتوصي :  

رئـــاســـة الـــحكومـــة بـــاإلســـراع الـــعاجـــل بـــتنفيذ كـــّل الـــتزامـــاتـــها تـــجاه قـــطاع الـــصحافـــة •
واإلعـــالم، وتـــفعيل كـــّل قـــرارات املجـــلس الـــوزاري املـــضيق حـــول اإلعـــالم املـــنعقد يـــوم 
13 جــانــفي 2017  والــتي أعــلن عــنها رئــيس الــحكومــة يــوســف الــشاهــد فــي الــيوم 

املوالي خالل زيارته للنقابة 

الســـلطة الـــتنفيذيـــة وخـــاصـــة وزارة الـــداخـــلية بـــرفـــع يـــدهـــا عـــلى حـــريـــة الـــتنقل والـــعمل •
بـالنسـبة لـلصحفيني ومـتابـعة مـنظوريـها املـتورطـني فـي اعـتداءات عـلى الـصحفيني مـع 
فــــــسح مــــــجال الــــــتتبع الــــــقضائــــــي لــــــكل مــــــن ثــــــبت تــــــورطــــــهم فــــــي أعــــــمال عــــــنف ضــــــد 

الصحفيني. 

الـنيابـة الـعمومـية ومـن خـلفها وزارة الـعدل بـإبـطال الـعمل بـالـنصوص املجـرمـة لـلعمل •
الـصحفي الـواردة خـارج اطـار املـرسـومـني 115 و 116 واعـتبار الـجنح املـنصوص 
عـليها فـي املـرسـومـني، املـرجـع األسـاسـي لـإلحـالـة مـع مـراعـاة الـخصائـص الـتعديـلية 

للقطاع والتي تعود للهياكل املهنية ولحق الرد املكفول قانونا. 

الســلطات املــعنية بــوضــع حــد الســتعمال قــانــون الــطوارئ، وقــانــون مــكافــحة االرهــاب •
وغــــسيل األمــــوال، واملــــحاكــــم الــــعسكريــــة عــــلى اعــــتبارهــــا ســــيفا مســــلطا عــــلى أعــــناق 

الصحفيني لترهيبهم وتركيعهم. 

مجــلس نــواب الــشعب بــالــتفاعــل اإليــجابــي مــع مــقترحــات الــنقابــة املــتعلقة  بــمشاريــع •
الـقوانـني الـخاصـة بحـريـة الـتعبير والـصحافـة والـطباعـة والنشـر، وبـالـتعديـل الـسمعي 
والـبصري والـهيئة الـتي تشـرف عـليه والـتي سـيتم احـالـتها عـليهم الحـقا، والـتي تُـثار 
مــــخاوف حــــقيقية حــــول تــــوجــــهات حــــكومــــيّة بــــصياغــــتها بــــما يــــتالءم مــــع إرادتــــها فــــي 
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تــــطويــــع اإلعــــالم واســــتعمالــــه لــــغايــــات ال عــــالقــــة لــــها بــــاملــــهنة، خــــاصّــــــــــــة أمــــام تــــنامــــي 
مــــحاوالت تــــهميش وإلــــغاء دور الــــهيكل الــــتعديــــلي لــــلقطاع الــــسمعي الــــبصري عــــلى 
حــــساب تــــغول أصــــحاب بــــعض املــــؤســــسات اإلعــــالمــــية، ومــــحاوالت تــــمريــــر مشــــروع 
قــــانــــون ال يــــرتــــقي إلــــى مســــتوى املــــرســــوم 116 والــــقيام بــــاســــتشارات شــــكلية دون 

تشريك فعلي للهياكل املهنية 

بــضرورة تــقيد الــصحفيني بــأخــالقــيات املــهنة لــتفويــت الــفرصــة أمــام كــل مــن يــتربــص •
بحــــريــــة اإلعــــالم مــــن خــــالل شــــيطنة املــــهنة ووضــــع كــــل الــــصحفيني فــــي ســــلة واحــــدة 

واستعداء عديد األطراف ملضايقتهم واإلعتداء عليهم  

بـربـط اإلجـراءات الـخاصـة بـاإلذاعـات فـي مـا يـخص الـتخفيض فـي مـعلوم اإلرسـال •
اإلذاعـي والـتلفزي بـمدى احـترام هـاتـه املـؤسـسات لـلقوانـني الـشغلية ومـدى احـترامـها 
للعاملني فيها في ما يخص التغطية االجتماعية واعتماد عقود قانونية ومنصفة   

بــــمطالــــبة الــــفيفا بــــالــــتحقيق فــــي شــــبهات تــــورط الــــجامــــعة الــــتونــــسية لــــكرة الــــقدم فــــي •
التحريض على عديد الصحفيني وتعريضهم لشتى االعتداءات وأخطرها. 
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مشروع االتفاقية املشتركة

بني املمضني أسفله : 

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، ويمثلها ...........، من جهة -

و...........................................، من جهة أخرى -

إيــــــمانــــــا بــــــأهــــــمية الــــــدور االســــــتراتــــــيجي لــــــلنشاط الــــــصحفي بــــــاعــــــتباره رافــــــدا أســــــاســــــيا 
لـــلديـــمقراطـــية وعـــنصرا حـــيويـــا فـــي الـــنهوض بـــالـــرأي الـــعام ونشـــر الـــقيم واملـــبادئ الـــنبيلة 

التي يقرها دستور 27 جانفي 2014 و املعايير الدولية 

وحــرصــا عــلى ضــمان حــريــة الــرأي والــفكر والــتعبير واإلعــالم والنشــر والــحق فــي الــنفاذ 
إلى املعلومة  

ووعــــيا بــــضرورة تــــطويــــر نــــشاط املــــؤســــسات الــــصحفية وتحســــني مــــردوديــــتها والــــنهوض 
بأوضاع الصحفيني وتدعيم حقوقهم املادية واملعنوية والرفع من كفاءاتهم املهنية 

وإدراكـا ألهـمية الـحوار والـتشاور مـن أجـل إقـامـة عـالقـات مـهنية مـتطورة بـني املـؤسـسات 
الــــصحفية بــــمختلف أصــــنافــــها والــــصحفيني الــــعامــــلني لــــديــــها، بــــما يــــساهــــم فــــي تــــحقيق 
املـصالـح املشـتركـة بـني الـطرفـني وإرسـاء مـناخ قـائـم عـلى الـثقة املـتبادلـة بـينهما وضـمان 

أخالقيات املهنة الصحفية وخصوصية نشاط الصحفيني  

ومن أجل تحقيق األهداف املذكورة، اتفق الطرفان على ما يلي :      
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الفصل 1 : موضوع االتفاقية  

يــــــتعلق مــــــوضــــــوع هــــــذه االتــــــفاقــــــية بــــــتنظيم عــــــالقــــــات الــــــعمل بــــــني الــــــصحفيني املــــــحترفــــــني 
واملـــؤســـسات الـــتي تنشـــط فـــي مـــجال الـــصحافـــة واإلعـــالم والنشـــر، بـــكافـــة أنـــواعـــها، ومـــا 
يـترتـب عـن تـلك الـعالقـات مـن حـقوق وواجـبات بـني األشـخاص الـخاضـعني ملـجال تـطبيق 
هـــذه االتـــفاقـــية. وهـــي تـــعتبر بـــمثابـــة اتـــفاقـــية إطـــاريـــة لســـلك الـــصحفيني، وتـــعتمد كـــإطـــار 
مــــعياري إلبــــرام اتــــفاقــــيات خــــاصــــة داخــــل املــــؤســــسات الــــصحفية، تــــأخــــذ بــــعني االعــــتبار 
خـصوصـية كـل مـؤسـسة وطـبيعة نـشاطـها، عـلى أن ال تـكون أحـكام هـذه االتـفاقـيات أقـل 
نــــفعا لــــفائــــدة الــــصحفيني مــــن األحــــكام الــــتي تــــتضمنها هــــذه االتــــفاقــــية أو غــــيرهــــا مــــن 

النصوص القانونية التي تنطبق عليهم. 

الفصل 2: مجال تطبيق االتفاقية  

تــــــنطبق أحــــــكام هــــــذه االتــــــفاقــــــية، فــــــي ســــــائــــــر تــــــراب الجــــــمهوريــــــة الــــــتونــــــسية، عــــــلى كــــــل 
املـؤسـسات الـتي تنشـط فـي مـجال الـصحافـة املـكتوبـة والـسمعية والـبصريـة وااللـكترونـية 
ووكــــاالت اإلعــــالم والنشــــر، ســــواء كــــانــــت عــــمومــــية أو خــــاصــــة. كــــما تــــنطبق عــــلى ســــائــــر 
الـــصحفيني الـــذيـــن يـــمارســـون مـــهنتهم لـــدى تـــلك املـــؤســـسات بـــمقابـــل أجـــر، ســـواء كـــانـــوا 

يعملون بصفة قارة أو غير قارة. 

ويـــعتبر صـــحفيا مـــحترفـــا فـــي مـــفهوم هـــذه االتـــفاقـــية كـــل شـــخص طـــبيعي تـــكون مـــهنته، 
الـــتي يســـتمد مـــنها مـــورده األصـــلي، تـــقديـــم خـــدمـــات لـــلمؤســـسات املـــذكـــورة عـــبر الـــقيام 
بـاألنشـطة الـصحفية الـتي تـشمل خـاصـة إعـداد املـواد اإلعـالمـية والتحـريـر أو املـساهـمة 
فـــي التحـــريـــر والـــتصميم والـــترجـــمة والـــتوثـــيق والـــقيام بـــاملـــراســـالت والـــتصويـــر اإلعـــالمـــي 
وغــــيرهــــا مــــن الخــــدمــــات الــــفنية الــــتي تــــتصل بــــالــــنشاط الــــصحفي، بــــاســــتثناء الخــــدمــــات 

املتعلقة باإلشهار. 

الفصل 3: مدة االتفاقية  

أبرمت هذه االتفاقية ملدة غير معينة. 
ال يــــجوز ألي طــــرف مــــوقــــع عــــلى هــــذه االتــــفاقــــية أن يــــطلب الــــتراجــــع عــــنها أو مــــراجــــعة 
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أحـــكامـــها إال بـــعد الـــتنبيه عـــلى الـــطرف اآلخـــر، بـــواســـطة رســـالـــة مـــضمونـــة الـــوصـــول مـــع 
اإلعــــالم بــــالــــبلوغ، وذلــــك فــــي أجــــل ال يــــقل عــــن ثــــالثــــة أشهــــر قــــبل انــــتهاء الــــسنة املــــدنــــية 
الـــجاريـــة. ويـــجب أن تـــكون هـــذه الـــرســـالـــة مـــرفـــقة بـــمقترحـــات لـــتعويـــض أحـــكام االتـــفاقـــية 
املــزمــع تــغييرهــا بــأحــكام جــديــدة. كــما يــتعني الــدخــول فــي مــفاوضــات بــني الــطرفــني فــي 

أجل ال يتجاوز ثالثني يوما من تاريخ توجيه الرسالة. 

وفــي صــورة عــدم الــتوصــل إلــى اتــفاق قــبل انــتهاء ثــالثــة أشهــر مــن تــاريــخ الشــروع فــي 
املــــفاوضــــات، يــــمكن لــــلطرفــــني أن يــــقررا بــــاالتــــفاق بــــينهما مــــواصــــلة الــــتفاوض ملــــدة ثــــالثــــة 
أشهـــر أخـــرى تـــبقى خـــاللـــها االتـــفاقـــية ســـاريـــة املـــفعول. وإذا لـــم يـــحصل أي اتـــفاق بـــعد 
انـــقضاء األجـــلني الـــسالـــفني، يـــقع الـــلجوء إلـــى إجـــراءات املـــصالـــحة طـــبق مـــا تـــنص عـــليه 
أحــكام مجــلة الــشغل. وفــي صــورة عــدم الــتوصــل إلــى تــسويــة الــخالف عــبر املــصالــحة، 
يـــمكن لـــلطرفـــني بـــاتـــفاق بـــينهما الـــلجوء إلـــى إجـــراءات الـــتحكيم طـــبق مـــقتضيات أحـــكام 

مجلة الشغل. 

وفــــــي كــــــل الــــــحاالت تــــــبقى أحــــــكام االتــــــفاقــــــية ســــــاريــــــة املــــــفعول طــــــيلة مــــــدة الــــــتفاوض أو 
التصالح أو التحكيم.  

الفصل 4: تفسير أحكام االتفاقية  

تــعرض الــخالفــات الــتي يــمكن أن تــنشأ حــول تــفسير أحــكام هــذه االتــفاقــية عــلى لــجنة 
ذات تـــركـــيبة مـــتناصـــفة تـــتكون خـــصيصا لهـــذا الـــغرض مـــن قـــبل الـــطرفـــني املـــوقـــعني عـــلى 
االتــــفاقــــية. وإذا لــــم يــــحصل اتــــفاق بــــني أعــــضاء هــــذه الــــلجنة يــــمكن لــــلطرفــــني املــــعنيني، 
بـاالتـفاق بـينهما، الـلجوء إلـى الـتحكيم طـبق اإلجـراءات الـتي تـنص عـليها مجـلة الـشغل. 
ومـا تـقرره الـلجنة املـتناصـفة أو هـيئة الـتحكيم فـيما يـخص الـخالف الـقائـم حـول تـفسير 

االتفاقية يعتبر جزءا ال يتجزأ منها.   
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الفصل 5: مبدأ عدم التمييز  

تــنطبق أحــكام هــذه االتــفاقــية دون أي شــكل مــن أشــكال الــتمييز بــني الــصحفيني، ســواء 
مـــــن حـــــيث الـــــجنس أو الـــــلون أو الـــــعقيدة أو الـــــرأي الـــــسياســـــي أو االنـــــتماء الـــــنقابـــــي أو 
اإلعــاقــة أو الــحالــة الــعائــلية أو األصــل االجــتماعــي أو الــوطــني، ويــكون مــن شــأنــه خــرق 

مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص، وذلك وفق ما تقره أحكام الدستور واملعايير الدولية. 

الفصل 6: حرية الرأي واحترام أخالقيات املهنة الصحفية  

تــــلتزم املــــؤســــسات الــــصحفية بــــاحــــترام خــــصوصــــية الــــعمل الــــصحفي وحــــق الــــصحفيني 
الـعامـلني لـديـها فـي حـريـة الـرأي والـتعبير بـما يـمليه عـليه ضـميرهـم، فـي نـطاق مـا يـضمنه 

القانون. 

ويـتعني عـلى كـل األشـخاص الـخاضـعني ألحـكام هـذه االتـفاقـية احـترام أخـالقـيات املـهنة 
الـصحفية طـبقا إلعـالن مـبادئ عـمل الـصحفيني الـذي يـتبناه االتـحاد الـدولـي لـلصحفيني 

وميثاق أخالقيات الصحافة الذي تتبناه النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.  

الفصل 7: الحق النقابي  
 

تــــلتزم املــــؤســــسات الــــخاضــــعة ألحــــكام هــــذه االتــــفاقــــية بــــاحــــترام حــــريــــة الــــصحفيني فــــي 
االنـتماء لـلنقابـة واملـشاركـة فـي نـشاطـها فـي نـطاق التشـريـع الـجاري بـه الـعمل. وال يـمكن 
إلدارة املـــــؤســـــسة عـــــند اتـــــخاذهـــــا ألي قـــــرار يـــــهم الـــــصحفيني أن تســـــتند عـــــلى اعـــــتبارات 
تمييزية تتعلق بانتماء الصحفي أو عدم انتمائه للنقابة أو ممارسته للنشاط النقابي.  

تــعترف إدارة املــؤســسة بــاملــنظمة الــنقابــية املــوقــعة عــلى هــذه االتــفاقــية مــمثلة فــي نــوابــها 
الشرعيني باملؤسسة، وتلتزم باحترام مهامها وصالحياتها القانونية. 

ويتعهـد رئـيس املـؤسـسة، أو مـن يـمثله بـصفة قـانـونـية، بـقبول الـنواب الـنقابـيني بـاملـؤسـسة 
مـــرة فـــي الشهـــر عـــلى األقـــل، وكـــلما دعـــت الـــضرورة لـــذلـــك. ويـــقدم طـــلب املـــقابـــلة كـــتابـــيا 
إلدارة املــــؤســــسة الــــتي تــــجيب عــــليه فــــي ظــــرف ثــــمان وأربــــعني ســــاعــــة، وفــــي حــــالــــة عــــدم 
اإلجـــابـــة يـــعتبر الـــطلب مـــقبوال وتـــنعقد الجـــلسة فـــي الـــتاريـــخ الـــذي تـــضمنه املـــطلب. وفـــي 
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صـــورة الـــتأكـــد، تـــجيب اإلدارة عـــلى املـــطلب فـــورا وفـــي هـــذه الـــحالـــة تـــنعقد الجـــلسة فـــي 
اإلبـــان. ويحـــرر فـــي كـــل جـــلسة بـــعد انـــتهائـــها مـــحضر يـــمضى مـــن الـــطرفـــني وتـــدون فـــيه 
جـميع املـسائـل الـتي وقـع الـتعرض لـها، بـما فـي ذلـك نـقاط االتـفاق ونـقاط االخـتالف إن 
وجـــدت. وتـــعتبر مـــدة الجـــلسة بـــالنســـبة لـــلنواب الـــنقابـــيني الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــيها مـــدة عـــمل 

فعلي خالص األجر. 

كـــما يـــلتزم رئـــيس املـــؤســـسة، أو مـــن يـــمثله قـــانـــونـــيا، بـــقبول املـــسؤولـــني الـــنقابـــيني املـــمثلني 
لـلنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني، وذلـك اثـر تـقديـم طـلب فـي الـغرض سـواء مـباشـرة 
أو عـــن طـــريـــق الـــنواب الـــنقابـــيني بـــاملـــؤســـسة والـــذيـــن يـــمكن لـــهم املـــشاركـــة فـــي االجـــتماع 

بطلب من النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني. 

 الفصل 8: صالحيات النواب النقابيني باملؤسسة والتسهيالت املمنوحة
لهم  

تــــــضع إدارة املــــــؤســــــسة تــــــحت تــــــصرف الــــــنواب الــــــنقابــــــيني املــــــمثلني لــــــلصحفيني ســــــبورة 
لــلمعلقات، يــقع اســتعمالــها مــن طــرفــهم بحــريــة فــي نــطاق التشــريــع الــجاري بــه الــعمل. 
كــما تــوفــر لــهم مــكتبا مــؤثــثا يــحتوي عــلى الــوســائــل الــضروريــة لــعقد اجــتماعــاتــهم وحــفظ 

وثائقهم والقيام باالتصاالت الالزمة في نطاق مهامهم.  

يــمكن لــلنواب الــنقابــيني املــمثلني لــلصحفيني عــقد اجــتماعــات بــهم داخــل املــؤســسة، بــعد 
إعــالم اإلدارة بــذلــك، عــلى أن تــلتئم هــذه االجــتماعــات خــارج أوقــات الــعمل مــا لــم يــتفق 
الـطرفـان عـلى خـالف ذلـك. كـما يـمكن لـهم االتـصال بـالـصحفيني فـي أمـاكـن عـملهم، أو 
فــــي األمــــاكــــن الــــتي يــــتواجــــدون بــــها داخــــل املــــؤســــسة، قــــصد االطــــالع عــــلى مــــشاغــــلهم 

وإعالمهم باملستجدات التي تتعلق بالنشاط النقابي. 

يـمنح لـلنواب الـنقابـيني املـمثلني لـلصحفيني بـاملـؤسـسة الـوقـت الـضروري لـلقيام بـمهامـهم 
فــي شــكل ســاعــات خــالــصة األجــر. ويــقع ضــبط عــدد هــذه الــساعــات وكــيفية اســتعمالــها 
وخـــالصـــها بـــاالتـــفاق بـــني إدارة املـــؤســـسة والـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحفيني الـــتونـــسيني. وال 
تـدخـل فـي احـتساب هـذه الـساعـات األوقـات املـخصصة لـالجـتماعـات بـني إدارة املـؤسـسة 
والـــــــنواب الـــــــنقابـــــــني املـــــــمثلني لـــــــلصحفيني الـــــــعامـــــــلني بـــــــها، وكـــــــذلـــــــك األوقـــــــات املـــــــخصصة 
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ملــشاركــتهم فــي مــؤتــمرات نــقابــية، بــالــبالد الــتونــسية أو خــارجــها. وفــي هــذه الــحالــة تــسند 
لــلنائــب الــنقابــي رخــصة اســتثنائــية خــالــصة األجــر، بــعد االســتظهار بــالــدعــوة املــوجــهة لــه 
لــلمشاركــة فــي املــؤتــمر. وتــكون مــدة الــرخــصة مــساويــة ملــدة املــؤتــمر، يــضاف إلــيها عــند 

االقتضاء الوقت املخصص للتنقل ذهابا وإيابا.  

إذا وقـع تـكليف صـحفي مـن طـرف الـنقابـة الـوطـنية لـلصحفيني الـتونـسيني لـيكون مـتفرغـا 
قــارا لــديــها، فــإنــه يــوضــع بــطلب مــن هــذه املــنظمة عــلى ذمــة الــنشاط الــنقابــي، مــع تــمتعه 
بـكامـل أجـرتـه أو جـزء مـنها بـعد االتـفاق عـلى ذلـك مـع املـؤسـسة الـتي يـنتمي لـها. ويـبقى 
طـيلة فـترة إلـحاقـه أو تـفرغـه لـدى املـنظمة الـنقابـية فـي وضـعية عـدم مـباشـرة مـع احـتفاظـه 
بــكامــل حــقوقــه فــي الــترقــية واألقــدمــية وبــاالمــتيازات املــخولــة فــي مــادة املــرض والــتقاعــد. 
وفـي صـورة انـتهاء وضـعية اإللـحاق أو الـتفرغ ألي سـبب كـان، يـتعني إعـادة إدمـاجـه فـي 
مـــركـــز عـــمله األصـــلي داخـــل املـــؤســـسة إن كـــان شـــاغـــرا أو فـــي مـــركـــز عـــمل آخـــر مـــطابـــق 
لــرتــبته فــي الــصنف املــهني، وإذا أصــبح مــركــز عــمله األصــلي شــاغــرا تــكون لــه األولــويــة 

ليعني فيه. 

الفصل 9: حماية النائب النقابي  

ال يــجوز لــلمؤســسة اتــخاذ أي قــرار،ألي ســبب كــان، فــي شــأن الــصحفي الــذي يــنتمي 
لــها و لــه صــفة نــائــب نــقابــي، إال بــعد عــرض املــوضــوع عــلى الــنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني 
الـــتونـــسيني، مـــع احـــترام اإلجـــراءات الـــقانـــونـــية املـــنصوص عـــليها بـــالتشـــريـــع الـــجاري بـــه 
الـــعمل. وكـــل قـــرار مـــخالـــف ألحـــكام هـــذا الـــفصل، أو دون ســـبب حـــقيقي وجـــدي يـــبرره، 
يـــعتبر بـــاطـــال وال عـــمل عـــليه. ويـــترتـــب عـــن بـــطالن هـــذا الـــقرار إلـــغاء جـــميع آثـــاره وتـــمكني 

الصحفي املعني بذلك القرار من التمتع بكامل حقوقه ومستحقاته. 

الفصل 10: نظام االنتداب  

يـــخضع انـــتداب الـــصحفيني املـــحترفـــني ملـــقايـــيس مـــوضـــوعـــية تـــتعلق بـــكفاءتـــهم وخـــبرتـــهم 
املـــهنية، ويـــقع تحـــديـــد هـــذه املـــقايـــيس بـــالـــتشاور بـــني إدارة املـــؤســـسة والـــنقابـــة الـــوطـــنية 

للصحفيني التونسيني أو ممثليها الشرعيني داخل املؤسسة. 
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ويـــــقع تـــــخصيص 50% عـــــلى األقـــــل مـــــن مـــــراكـــــز عـــــمل الـــــصحفيني بـــــاملـــــؤســـــسة لـــــفائـــــدة 
املـترشـحني الـحامـلني لـشهادة جـامـعية فـي مـجال الـصحافـة وعـلوم األخـبار، وفـي صـورة 
انتداب صحفي واحد باملؤسسة املعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤالء املترشحني. 

تــــلتزم إدارة املــــؤســــسة بــــعدم الــــتعاقــــد مــــع املــــتعاونــــني (بيجيســــت) لــــلقيام بــــأعــــمال يــــمكن 
انـجازهـا مـن طـرف الـصحفيني الـقاريـن املـنتمني لـها. كـما تـلتزم بـعدم انـتداب الـصحفيني 

الذين ينتفعون بجراية التقاعد للقيام بمهام قارة باملؤسسة. 

فـي صـورة وجـود شـغور فـي مـراكـز الـعمل املـتصلة بـالـنشاط الـصحفي داخـل املـؤسـسة، 
أو إحــداث مــراكــز عــمل جــديــدة تــتعلق بهــذا الــنشاط، تــعطى األولــويــة لــلمترشــحني الــذيــن 
تـتوفـر فـيهم الشـروط املـطلوبـة مـن ضـمن الـصحفيني املـنتمني لـلمؤسـسة قـبل الـلجوء إلـى 
االنـــتداب الـــخارجـــي. ويـــتعني عـــلى إدارة املـــؤســـسة أن تـــعلم كـــتابـــيا الـــصحفيني املـــعنيني 
بــرغــبتها فــي الــقيام بــاالنــتدابــات فــي مــراكــز الــعمل املــذكــورة قــصد تــمكينهم مــن تــقديــم 

ترشحاتهم. 

يــــقع انــــتداب الــــصحفيني املــــحترفــــني بــــمقتضى عــــقود عــــمل غــــير مــــعينة املــــدة، بــــاســــتثناء 
الــحاالت املــنصوص عــليها الحــقا. ويــمكن أن يــخضع الــصحفي الــذي يــنتدب بــمقتضى 
عـقد غـير مـعني املـدة إلـى فـترة تجـربـة أو اخـتبار تحـدد بـاتـفاق الـطرفـني فـي عـقد الـعمل، 
عـــلى أن ال تـــتجاوز مـــدتـــها ســـتة أشهـــر قـــابـــلة للتجـــديـــد مـــرة واحـــدة ولـــنفس املـــدة. وكـــلما 
تــــواصــــل عــــمل الــــصحفي بــــاملــــؤســــسة بــــعد انــــتهاء فــــترة التجــــربــــة، دون إعــــالمــــه كــــتابــــيا 
بتجــديــدهــا، أو تــواصــل عــمله بــعد انــتهاء فــترة التجــديــد، فــإنــه يــعتبر مــنتدبــا بــصفة قــارة 

ونهائية.   

يـمكن بـصفة اسـتثنائـية أن يـقع انـتداب الـصحفي بـمقتضى عـقد محـدد املـدة إذا كـانـت 
املــــهمة املــــسندة لــــه تــــكتسي بــــطبيعتها صــــبغة ظــــرفــــية ومــــؤقــــتة، عــــلى أن ال تــــتجاوز مــــدة 
الــعقد فــي كــل الــحاالت ســنة، مــع إمــكانــية تجــديــده مــرة واحــدة ولــنفس املــدة. ويــتعني أن 

يبرم العقد كتابيا، وفي غياب الكتب يعتبر العقد مبرما ملدة غير معينة.   
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إذا تــــواصــــل عــــمل الــــصحفي لــــدى املــــؤســــسة بــــعد انــــقضاء املــــدة الجــــملية لــــلعقد، فــــإنــــه 
يــصبح صــحفيا قــارا، مــع األخــذ بــعني االعــتبار أقــدمــيته الــسابــقة داخــل املــؤســسة، دون 

خضوعه لفترة تجربة. 

فـي كـل الـحاالت تسـلم إدارة املـؤسـسة لـلصحفي فـور انـتدابـه وثـيقة كـتابـية تحـدد طـبيعة 
عـمله والـصنف والـدرجـة املـطابـقني لخـطته املـهنية واألجـر املـقابـل لـذلـك. كـما يـقع إعـالمـه 

كتابيا بكل تغيير الحق في صنفه املهني.                        

الفصل 11: األجور واملنح  

يـــــتقاضـــــى الـــــصحفي أجـــــرا أســـــاســـــيا يحـــــدد حســـــب الـــــصنف املـــــهني الـــــذي يـــــنتمي لـــــه 
والـــــدرجـــــة الـــــتي يـــــوجـــــد فـــــيها، وذلـــــك طـــــبقا لجـــــداول األجـــــور الـــــتي يـــــقع ضـــــبطها صـــــلب 
االتـــفاقـــيات الـــخاصـــة داخـــل املـــؤســـسات الـــصحفية أو صـــلب الـــقوانـــني األســـاســـية. كـــما 
يــــنتفع الــــصحفي بــــاملــــنح واالمــــتيازات املــــكملة لــــألجــــر األســــاســــي طــــبق مــــا يــــنص عــــليه 

القانون واالتفاقيات املذكورة. 

الفصل 12: التدرج والترقية  

تتحـــدد وضـــعية الـــصحفيني داخـــل املـــؤســـسة حســـب أصـــنافـــهم ودرجـــاتـــهم املـــهنية الـــتي 
تضبط صلب جدول يلحق باالتفاقية الخاصة بكل مؤسسة أوبالقانون األساسي. 

يــــتمثل الــــتدرج فــــي انــــتقال الــــصحفي مــــن درجــــة إلــــى درجــــة أخــــرى أعــــلى مــــنها، وذلــــك 
بصفة آلية حسب أقدميته في العمل داخل املؤسسة وفق ما يضبطه الجدول املذكور. 

وتــــتمثل الــــترقــــية فــــي ارتــــقاء الــــصحفي مــــن صــــنف مــــهني إلــــى صــــنف أعــــلى مــــنه فــــي 
الـتخصص، ويـكون ذلـك بـالـنظر ملـا لـنشاطـه مـن قـيمة مـهنية تحـدد حسـب مـقايـيس يـقع 
ضـــبطها بـــاالتـــفاق بـــني إدارة املـــؤســـسة والـــنواب الـــنقابـــيني املـــمثلني لـــلصحفيني الـــعامـــلني 
بـها. ويـقع ضـبط جـدول الـترقـيات فـي مـوفـى شهـر نـوفـمبر مـن كـل سـنة مـدنـية، عـلى أن 

يبدأ مفعول الترقيات التي يقع إقرارها بداية من شهر جانفي من السنة املوالية.   
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الفصل 13: تغطية املصاريف املتعلقة بالنشاط املهني للصحفيني  

تــتولــى املــؤســسة تــغطية كــل املــصاريــف الــتي يــنفقها الــصحفيون املــنتمون لــها بــمناســبة 
قـــــيامـــــهم بـــــعملهم، وذلـــــك بـــــعد تـــــقديـــــم وصـــــوالت فـــــي الـــــغرض. وتـــــشمل هـــــذه املـــــصاريـــــف 
بـــالـــخصوص: الـــتكالـــيف املـــتعلقة بـــاالتـــصاالت الـــتي يـــقوم بـــها الـــصحفي أثـــناء عـــمله أو 
بـــمناســـبته، بـــما فـــيها االتـــصاالت الـــهاتـــفية والـــفاكـــسات وتـــركـــيب أو اســـتئجار الخـــطوط 
الــــهاتــــفية فــــي املــــنزل، وتــــكالــــيف االنــــترنــــت، ومــــصاريــــف شــــراء املــــنشورات الــــرســــمية أو 
املــــتخصصة، ومــــصاريــــف الــــتنقل واإلقــــامــــة املــــترتــــبة عــــن انــــجاز املــــهام الــــتي يــــكلف بــــها 
الـصحفي خـارج املـؤسـسة. كـما تـسند لـلصحفيني املـكلفني بـمهمة بـالـخارج مـنحة يـومـية 

ال يقل مقدارها عما تمنحه اإلدارات العمومية. 

الفصل 14: مدة العمل والساعات اإلضافية  

تـــضبط مـــدة الـــعمل وفـــق الـــنظام االعـــتيادي ب 40 ســـاعـــة فـــي األســـبوع أو مـــا يـــعادلـــها 
مـن الـساعـات الـتي يـقع تـوزيـعها حسـب مـدة مـن الـزمـن غـير األسـبوع وال تـتجاوز الـعام 
الـواحـد. وبـالنسـبة لـلصحفيني الـذيـن يـكلفون بـمهام خـارج املـؤسـسة، تـضاف ملـدة الـعمل 

الفعلي فترات التنقل ذهابا وإيابا النجاز املهمة.   

وتـــعتبر ســـاعـــات الـــعمل املـــقضاة بـــعد املـــدة االعـــتياديـــة املـــذكـــورة ســـاعـــات إضـــافـــية يـــقع 
خـــالصـــها بـــزيـــادة فـــي األجـــر طـــبق التشـــريـــع الـــجاري بـــه الـــعمل. ويـــمكن أن يـــقع تـــقديـــر 
حجــم الــساعــات اإلضــافــية بــصفة جــملية وجــزافــية بــاالتــفاق بــني إدارة املــؤســسة والــنواب 

النقابيني املمثلني للصحفيني العاملني بها.    

 كـــما تـــسند لـــلصحفيني الـــذيـــن يـــعملون فـــي حـــصص لـــيلية، بـــعد الـــساعـــة الـــرابـــعة بـــعد 
الزوال، زيادة في األجر قدرها 20  % من األجر األساسي ملجموع الحصة. 

الفصل 15: الراحة األسبوعية  

يـــنتفع الـــصحفي بـــراحـــة أســـبوعـــية تـــقدر ب.....ويـــنتفع خـــاللـــها بـــكامـــل مـــرتـــبه مـــن أجـــر 
أساسي ومنح مكملة له. 
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الفصل 16: الراحة السنوية  

يـنتفع كـل صـحفي مـباشـر ملـهنته بـإجـازة سـنويـة خـالـصة األجـر تـتناسـب مـدتـها مـع أيـام 
الــــعمل خــــالل الــــسنة وتــــقدر ب 30 يــــومــــا عــــن كــــل ســــنة كــــامــــلة. ويــــضاف ملــــدة اإلجــــازة 

أسبوع عندما تكون أقدمية الصحفي باملؤسسة عشر سنوات أو أكثر. 

يــتقاضــى الــصحفي أثــناء مــدة اإلجــازة الــسنويــة كــامــل مــرتــبه مــن أجــر أســاســي ومــنح 
مكملة له. 

يـــضبط جـــدول الـــدخـــول فـــي اإلجـــازات الـــسنويـــة بـــاالتـــفاق بـــني إدارة املـــؤســـسة والـــنواب 
الـــنقابـــيني لـــلصحفيني املـــنتمني لهـــذه املـــؤســـسة. ويـــمكن أن تجـــزأ مـــدة الـــراحـــة الـــسنويـــة 
حسـب مـقتضيات سـير الـعمل أو بـطلب مـن الـصحفي، مـع تـمكينه فـي كـل الـحاالت مـن 

اختيار الفترة املناسبة له للتمتع بنصف مدة اإلجازة على األقل بصفة متواصلة. 

الفصل 17: رخصة املرض  

فـي صـورة تـوقـف الـصحفي عـن الـعمل ألسـباب تـتعلق بـحالـته الـصحية، يـنتفع بـرخـصة 
مــــرض بشــــرط اإلدالء فــــي ظــــرف 48 ســــاعــــة بــــشهادة طــــبية تــــبني نــــوع اإلصــــابــــة واملــــدة 
املـــــحتملة لـــــلتوقـــــف عـــــن الـــــعمل. ويـــــتمتع أثـــــناء ذلـــــك بـــــالـــــتغطية املـــــخولـــــة لـــــه طـــــبق الـــــنظام 
الــقانــونــي لــلتأمــني عــلى املــرض، تــضاف لــها مــنحة تــكميلية مــن املــؤســسة بــما يــسمح لــه 

باالحتفاظ بكامل مرتبه. 

ويســـــــتأنـــــــف الـــــــصحفي عـــــــمله مـــــــباشـــــــرة بـــــــعد انـــــــتهاء رخـــــــصة املـــــــرض بـــــــنفس الـــــــحقوق 
واالمتيازات املطابقة لصنفه املهني. 

الفصل 18: نظام التأمني التكميلي عن املرض  

تـــبرم املـــؤســـسة مـــع شـــركـــة تـــأمـــني عـــقدا لـــتوفـــير تـــأمـــني تـــكميلي عـــن املـــرض وذلـــك لـــتغطية 
تـــكالـــيف الـــعالج واألدويـــة الـــتي ال يـــتكفل بـــها الـــصندوق الـــوطـــني لـــلتأمـــني عـــلى املـــرض. 
ويــمكن لــكل صــحفي االنخــراط فــي هــذا الــنظام الــتكميلي حســب شــروط وإجــراءات يــتم 

االتفاق عليها بني املؤسسة واملنظمة النقابية املوقعة على هذه االتفاقية. 
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الفصل 19: حماية األمومة  

تــنتفع املــرأة الــصحفية فــي صــورة الحــمل، بشــرط اإلدالء بــشهادة طــبية، بــإجــازة ال تــقل 
مــدتــها عــن 14 أســبوعــا، عــلى أن تــشمل فــترة إجــازة ملــدة 6 أســابــيع بــعد والدة الــطفل. 
وفـــي صـــورة تـــعرضـــها لـــلمرض أو ملـــضاعـــفات نـــاجـــمة عـــن الحـــمل أو الـــوالدة، تـــمنح لـــها 

إجازة إضافية بناء على شهادة طبية في الغرض. 

وتـحافـظ عـلى مـرتـبها كـامـال أثـناء فـترة الـتوقـف عـن الـعمل، بـعد طـرح املـنحة املـخولـة لـها 
قانونيا طبق نظام التأمني عن املرض. 

يــمكن الجــمع بــني رخــصة الــوالدة ورخــصة الــراحــة الــسنويــة. وعــند نــهايــة رخــصة الــوالدة 
يــــمكن لــــلمرأة الــــصحفية أن تــــنتفع بــــطلب مــــنها بــــعطلة أمــــومــــة فــــي حــــدود 6 أشهــــر مــــع 

استحقاق نصف مرتبها. 

كــما تــنتفع بــفترة راحــة خــالــصة األجــر، لــتوفــير الــرضــاعــة ملــولــودهــا، مــدتــها ســاعــتان فــي 
الـيوم، واحـدة عـن الـحصة الـصباحـية والـثانـية عـن الـحصة املـسائـية، مـع إمـكانـية الجـمع 
بـــني الـــساعـــتني فـــي فـــترة واحـــدة. ويســـتمر االنـــتفاع بـــراحـــة الـــرضـــاعـــة ملـــدة ســـنة كـــامـــلة 

ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الوالدة. 

الفصل 20: أيام األعياد والعطل الرسمية  

تـــضبط أيـــام األعـــياد والـــعطل الـــرســـمية الـــخالـــصة األجـــر حســـب الـــقوانـــني الـــجاري بـــها 
الـــعمل. وإذا اضـــطر الـــصحفي ملـــواصـــلة نـــشاطـــه املـــهني خـــالل األيـــام املـــذكـــورة، بســـبب 

مصلحة العمل، فانه ينتفع بزيادة في األجر بنسبة 100 % من مرتبه الجملي. 

الفصل 21: الرخص الخاصة ألسباب عائلية 

يـنتفع الـصحفيون الـذيـن تـنسحب عـليهم هـذه االتـفاقـية بـرخـص خـاصـة ألسـباب عـائـلية، 
مــــع احــــتساب كــــامــــل مــــرتــــبهم، وذلــــك فــــي الــــحاالت املــــنصوص عــــليها بــــالــــفصل 21 مــــن 

االتفاقية املشتركة املتعلقة بمؤسسات الصحافة املكتوبة وما شابهها.  
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الفصل 22: الرخص االستثنائية بدون أجر  

يـمكن أن تـمنح لـلصحفي بـطلب مـنه رخـصة بـدون أجـر، ألسـباب تـتعلق بـمواصـلة تـكويـنه 
فــي مــجال اخــتصاصــه أو ألســباب شــخصية، مــع احــتفاظــه بــحقوقــه املــرتــبطة بــاألقــدمــية 
وحـقوقـه فـي مـادة الـتأمـني الـتكميلي عـن املـرض. ويـقع ضـبط هـذه الـرخـصة بـاتـفاق بـني 

الطرفني. 

الفصل 23: التكوين املهني والرسكلة  

تتعهـــد املـــؤســـسة بـــتمكني الـــصحفيني الـــعامـــلني لـــديـــها بـــتسهيل تـــكويـــنهم ورســـكلتهم مـــن 
أجـــــل تحســـــني مـــــهاراتـــــهم، وذلـــــك حســـــب بـــــرنـــــامـــــج ســـــنوي يـــــقع االتـــــفاق عـــــليه بـــــني إدارة 
املـــــؤســـــسة والـــــنقابـــــة الـــــوطـــــنية لـــــلصحفيني الـــــتونـــــسيني. ويـــــضبط هـــــذا الـــــبرنـــــامـــــج شـــــروط 

املشاركة في التكوين وكيفية تغطية تكاليفه من طرف املؤسسة. 

الفصل 24: حفظ الصحة والسالمة املهنية  

تتخــــذ املــــؤســــسة كــــافــــة الــــتدابــــير الــــالزمــــة لــــضمان صــــحة الــــصحفيني الــــعامــــلني لــــديــــها 
ووقـــــايـــــتهم مـــــن املـــــخاطـــــر املـــــهنية. كـــــما تـــــلتزم بـــــأن تـــــوفـــــر لـــــهم الحـــــمايـــــة الـــــضروريـــــة مـــــن 
االعـــتداءات الـــتي قـــد يـــتعرضـــون لـــها بـــمناســـبة عـــملهم والـــتي قـــد تـــمس مـــن كـــرامـــتهم أم 
ســــالمــــتهم الجســــديــــة أو مــــمتلكاتــــهم، وتــــقدم لــــهم الــــدعــــم الــــضروري لــــلقيام بــــاإلجــــراءات 
الـــالزمـــة لـــلدفـــاع عـــنهم عـــندمـــا يـــتعرضـــون ملـــثل تـــلك االعـــتداءات أو عـــندمـــا تســـلط عـــليهم 

تتبعات قضائية بسبب ممارستهم ملهامهم. 

الفصل 25: حقوق التأليف  

تــلتزم املــؤســسات الــصحفية بــاحــترام حــقوق الــتألــيف لــفائــدة الــصحفيني عــلى إنــتاجــهم 
الـــفكري والـــفني، وتتعهـــد بـــالـــخصوص بـــأن يـــقع نشـــر أعـــمالـــهم بـــأســـمائـــهم الـــحقيقية أو 
بــأســمائــهم املــختارة، مــع حــقهم فــي حــجب االســم إذا رغــبوا فــي ذلــك. كــما تــلتزم بــأن ال 
يقع أي تحريف ألعمالهم أو تغيير في مضمونها دون موافقتهم مسبقا قبل نشرها. 
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ال يـمكن لـلمؤسـسة الـصحفية أن تـقوم بـبيع األعـمال الـتي أنـتجها الـصحفي أثـناء عـمله 
لديها أو إحالتها للغير بأي شكل كان، إال بعد الحصول على ترخيص منه. 

يـــــحق لـــــلصحفي أن يـــــتقاضـــــى مـــــبلغا عـــــن أي اســـــتعمال إضـــــافـــــي تـــــقوم بـــــه املـــــؤســـــسة 
لـألعـمال الـتي أنـتجها الـصحفي أثـناء عـمله لـديـها، بـما فـي ذلـك إعـادة النشـر أو إعـادة 
اإلنـــتاج أو الـــبيع. ويـــتم االتـــفاق بـــني املـــؤســـسة والـــنقابـــة عـــلى كـــيفية إســـناد ذلـــك املـــبلغ، 
عـلى أن ال يـقل عـن 70 % مـن املـبلغ الجـملي الـذي تـتقاضـاه املـؤسـسة مـن االسـتعمال 

اإلضافي لتلك األعمال.  

الفصل 26: بند الضمير  

فـــي صـــورة حـــصول أي تـــغيير جـــوهـــري فـــي الخـــط التحـــريـــري لـــلمؤســـسة الـــصحفية، أو 
إحــالــة نــشاطــها لــلغير أو تــوقــفها عــن الــنشاط ألي ســبب مــن األســباب، يــحق لــلصحفي 
أن يــنهي عــقد عــمله مــعها، دون تــنبيه مســبق، مــع ضــمان حــصولــه عــلى تــعويــض مــساو 
ملـــا يـــتقاضـــاه فـــي صـــورة إنـــهاء الـــعقد بـــمبادرة مـــن املـــؤســـسة.وال يـــجوز التخـــلي عـــن بـــند 

الضمير بأي شكل كان. 

الفصل 27: االستقالة  
 

يـــحق لـــلصحفي أن يـــقدم بحـــريـــة اســـتقالـــته مـــن املـــؤســـسة الـــتي يـــعمل لـــديـــها ألي ســـبب 
كــان. ويــتعني عــليه احــترام أجــل اإلعــالم املحــدد بشهــر، بــاســتثناء الــحاالت الــتي تــندرج 

ضمن أحكام الفصل 26 من هذه االتفاقية واملتعلقة ببند الضمير. 

ال تــعتبر اســتقالــة الــصحفي نــافــذة إال إذا وقــع تــقديــمها فــي وثــيقة كــتابــية تــبرز إرادتــه 
الصريحة في مغادرة املؤسسة نهائيا دون لبس وال شرط.  

الفصل 28: إنهاء عقد العمل بمبادرة من املؤسسة  
 

فــي صــورة إنــهاء عــقد الــعمل املــبرم ملــدة غــير مــعينة بــمبادرة مــن املــؤســسة، يــتعني عــليها 
إعــالم الــصحفي بــذلــك كــتابــيا بــواســطة رســالــة مــضمونــة الــوصــول مــع اإلعــالم بــالــبلوغ، 
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واحـــــترام أجـــــل الـــــتنبيه املـــــنصوص عـــــليه بـــــالـــــفصل 398 مـــــن مجـــــلة الـــــشغل. ويـــــجب أن 
تــتضمن الــرســالــة تحــديــدا دقــيقا لــألســباب الــحقيقية والجــديــة الــتي مــن شــأنــها أن تــبرر 

إنهاء العقد.  

وبـالنسـبة لـعقد الـعمل املـبرم ملـدة مـعينة، يـتعني عـلى املـؤسـسة فـي صـورة رفـضها لتجـديـد 
الـعقد أن تـعلم الـصحفي بـذلـك، بـواسـطة رسـالـة مـضمونـة الـوصـول مـع اإلعـالم بـالـبلوغ، 

قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد، مع توضيح أسباب رفض التجديد. 

فــــي صــــورة إنــــهاء الــــعقد دون احــــترام مــــقتضيات اإلعــــالم املســــبق املــــنصوص عــــليه فــــي 
الـــفقرتـــني الـــسابـــقتني مـــن هـــذا الـــفصل، تـــسند لـــلصحفي مـــنحة يـــكون مـــقدارهـــا مـــساويـــا 

لألجر الفعلي املقابل ملدة أجل اإلعالم بإنهاء العقد.     

وتــــعطى األولــــويــــة فــــي تجــــديــــد الــــعقد لــــلصحفي الــــذي انــــتهى عــــقد عــــمله فــــي أجــــله إذا 
اسـتمرت الـحاجـة لـلمهمة الـتي كـان مـكلفا بـها. كـما تـعطى لـه األولـويـة فـي االنـتداب عـند 
إحــــداث خــــطة عــــمل قــــارة فــــي نــــفس اخــــتصاصــــه املــــهني. ويــــتم إعــــالمــــه بــــذلــــك بــــرســــالــــة 
مـضمونـة الـوصـول مـع اإلعـالم بـالـبلوغ. وفـي صـورة عـدم الـتحاقـه بـعمله فـي أجـل أقـصاه 
15 يــومــا مــن تــاريــخ بــلوغــه اإلعــالم، فــإنــه يــعتبر متخــليا عــن حــقه فــي األولــويــة لتجــديــد 

العقد أو االنتداب.  

الفصل 29: مكافأة نهاية الخدمة  

تـــسند لـــكل صـــحفي يـــقع إنـــهاء عـــقد عـــمله بـــمبادرة مـــن املـــؤســـسة، دون ارتـــكابـــه لخـــطأ 
جـسيم، مـكافـأة تـقدر بـأجـر شهـريـن عـن كـل سـنة أقـدمـية بـاملـؤسـسة، أو جـزء مـن الـسنة، 
وذلــــــك عــــــلى أســــــاس املــــــرتــــــب األخــــــير الــــــذي كــــــان يــــــتقاضــــــاه، مــــــع مــــــراعــــــاة جــــــميع املــــــنح  
واالمـــــتيازات املـــــكملة لـــــه. ويـــــمكن الجـــــمع بـــــني هـــــذه املـــــكافـــــأة ومـــــنحة عـــــدم احـــــترام أجـــــل 

اإلعالم بإنهاء العقد أو غرامات التعويض عن القطع التعسفي للعقد.   

الفصل 30: الضمانات املتعلقة باملساءلة التأديبية
 

ال تــــجوز بــــأي شــــكل مــــن األشــــكال املــــساءلــــة الــــتأديــــبية لــــلصحفي بســــبب مــــعتقداتــــه أو 
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مـمارسـته لحـريـة الـفكر والـتعبير فـي نـطاق مـا يـكفله الـقانـون أو بسـبب تـمسكه بـاملـبادئ 
والقواعد التي تستوجبها أخالقيات املهنة. 

وفـي صـورة ارتـكاب الـصحفي ألعـمال أو تـصرفـات تـتضمن إخـالال بـواجـباتـه املـهنية، ال 
يــمكن مــساءلــته مــن طــرف املــؤســسة إال بــعد إعــالم املــنظمة الــنقابــية الــتي يــقع الــتشاور 
مـــــعها حـــــول اإلجـــــراءات الـــــتي يـــــمكن اتـــــخاذهـــــا فـــــي هـــــذا الـــــشأن، مـــــع ضـــــرورة احـــــترام 
الــتراتــيب الــقانــونــية الــتي نــصت عــليها االتــفاقــية املــتعلقة بــمؤســسات الــصحافــة املــكتوبــة 

وما شابهها. 

الفصل 31: شهادة العمل  

تســـلم لـــلصحفي بـــطلب مـــنه شـــهادة عـــمل، ســـواء خـــالل فـــترة انـــتمائـــه لـــلمؤســـسة أو عـــند 
مـــــغادرتـــــه لـــــها ألي ســـــبب كـــــان. وتـــــتضمن هـــــذه الـــــشهادة بـــــالـــــخصوص مـــــعطيات حـــــول 
املـــؤســـسة الـــصحفية الـــتي عـــمل لـــديـــها و أقـــدمـــيته بـــها وصـــفته املـــهنية واملـــهام املـــتعاقـــبة 
الــتي كــلف بــها. وال يــمكن أن تــتضمن هــذه الــشهادة أيــة بــيانــات مــن شــأنــها الــتشكيك 

في الكفاءة املهنية للصحفي أو في سلوكه. 

الفصل 32: املحافظة على الحقوق واالمتيازات املكتسبة  

ال يــمكن أن يــترتــب عــن تــطبيق أحــكام هــذه االتــفاقــية أي مــساس بــالــحقوق واالمــتيازات 
الـــعامـــة أو الـــخاصـــة الـــتي اكتســـبها الـــصحفيون بـــمقتضى نـــصوص قـــانـــونـــية أخـــرى أو 

بمقتضى بنود عقد العمل. 

فــي صــورة وجــود أي اخــتالف أو تــعارض بــني أحــكام هــذه االتــفاقــية واألحــكام الــواردة 
فــي نــصوص قــانــونــية أخــرى تــخضع لــها املــؤســسة، يــتعني تــطبيق األحــكام األكــثر نــفعا 

لفائدة الصحفي.  

الفصل 33: دخول أحكام االتفاقية حيز النفاذ
يــبدأ مــفعول هــذه االتــفاقــية مــن تــاريــخ الــتوقــيع عــليها، مــا لــم يــتفق الــطرفــان عــلى خــالف 

ذلك 
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مسار تأسيس مجلس الصحافة في تونس

مراحل التأسيس:1.

مـّر تـركـيز الـهيئة الـوقـتية بـمراحـل عـدة انـطلقت نـهايـة 2012 و بـدايـة 2013 بـانـطالق 
املــــشاورات بــــني الــــنقابــــة الــــوطــــنية لــــلصحفيني الــــتونــــسيني والــــجامــــعة الــــتونــــسية ملــــديــــري 

الصحف حول مشروع إرساء مجلس الصحافة.  

وعـلى مـدى سـنة 2013 عـقدت عـديـد جـلسات الـعمل واالجـتماعـات الـتشاوريـة ملـناقـشة 
املشروع بني ممثلي النقابة والجامعة. 

كما عقدت في الصدد عدة جلسات و ورشات عمل. 

11 أفــريــل 2013 : ورشــة تــفكير حــول الــتعديــل الــذاتــي بــحضور مــمثلني عــن •
الــنقابــة الــوطــنية لــلصحافــيني الــتونــسيني والــجامــعة الــتونــسية ملــدري الــصحف، تــم 
خاللها اإلعالن عن اتفاق الطرفني على إحداث مجلس الصحافة في تونس. 

20 نـوفـمبر 2013 : اجـتماع تـشاوري حـول الخـطوات الـعملية إلنـشاء مجـلس •
الـصحافـة بـحضور خـبير دولـى، تـم خـاللـه اإلعـالن عـن إحـداث مجـلس الـصحافـة 

في تونس قبل موفى 2013. 

أعــــدت مــــنظمة املــــادة 19 وجــــمعت فــــي وثــــيقة تــــدقــــيقا ملــــسألــــة الــــتعديــــل الــــذاتــــي •
وتـــقديـــما لـــعدة تـــجارب مـــقارنـــة ملـــجالـــس الـــصحافـــة فـــي الـــعالـــم (ثـــمانـــي مـــجالـــس 

صحافة تحت املجهر)  
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فــي 12 فــيفري 2014 : نــدوة دولــية حــول "حــريــة الــصحافــة وأخــالقــيات املــهنة •
الــصحفية: آلــيات الــتعديــل الــذاتــي" وتــم تــقديــم عــديــد الــتجارب فــي الــعالــم، عــلى 

غرار التجربة األندونيسية والبلجيكية واالنجليزية. 

الـتعليق عـلى الـصيغة األولـى لـلفصل 128 مـن الـدسـتور الـذي كـان يـنص عـلى •
أن هـــــــيئة االتـــــــصال الـــــــسمعي الـــــــبصري تـــــــنظر فـــــــي تـــــــنظيم اإلعـــــــالم بـــــــجانـــــــبيه  
الـــــسمعي الـــــبصري واملـــــكتوب وكـــــذلـــــك الـــــقيام بحـــــمالت مـــــناصـــــرة لـــــدى املجـــــلس 

الوطني التأسيسي. 

وبـــــعد انـــــطالق عـــــمل املـــــكتب الـــــحالـــــي لـــــلنقابـــــة بـــــرئـــــاســـــة نـــــاجـــــي الـــــبغوري اســـــتؤنـــــفت 
املفاوضات  ومرت بعدة مراحل :  

أفــــريــــل 2014 :عــــودة املــــشاورات بــــني املــــكتب الجــــديــــد لــــلنقابــــة والــــجامــــعة بــــعد •
تــعثرهــا عــلى إثــر نشــر تــقريــر وحــدة الــرصــد الــتابــعة لــلنقابــة الــوطــنية لــلصحفيني 

التونسيني 

جـوان 2014: تـكويـن لـجنة قـانـونـية لـلنظر فـي الحـلول الـقانـونـية إلرسـاء مجـلس •
الـصحافـة والـقيام بـعديـد املـلتقيات واالجـتماعـات بـني الـنقابـة والـجامـعة وعـدد مـن 

الخبراء من القانونيني و اإلعالميني. 

االتــفاق عــلى جــملة مــن األفــكار بــخصوص مــشموالت املجــلس وتــركــيبته وطــبيعته •
القانونية وطريقة إحداثه. 

 اســـتشارة عـــبر األنـــترنـــت حـــول مـــشموالت املجـــلس وتـــركـــيبته وطـــبيعته الـــقانـــونـــية •
وطريقة إحداثه 
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ديـسمبر 2015: زيـارة وفـد يـضم مـمثلني عـن مـختلف الـهياكـل املـعنية بـإحـداث •
مجــلس الــصحافــة إلــى بــلجيكا لــالطــالع عــلى مجــلس أخــالقــيات املــهنة الــصحفية 

  (CSA) و عالقته بالمجلس األعلى للسمعي البصري

االتــفاق عــلى إحــداث «جــمعية دعــم مجــلس الــصحافــة» و االنــطالق فــي دراســة •
وإعداد النظام األساسي للجمعية 

  جــــانــــفي 2016: زيــــارة خــــبير الــــدولــــي فــــي مــــجال الــــتعديــــل الــــذاتــــي والــــلقاء •
بجـــميع الـــهياكـــل املـــعنية مـــع الـــتركـــيز عـــلى ســـبل الـــتنسيق بـــني هـــيكل الـــتعديـــل و 

هيكل التعديل الذاتي 

 فــــــــــيفري 2016: مــــــــــحضر الجــــــــــلسة الــــــــــتأســــــــــيسية لـ «جــــــــــمعية دعــــــــــم مجــــــــــلس •
الصحافة» 

مــــلف إحــــداث الجــــمعية أرســــل إلــــى اإلدارة الــــعامــــة للجــــمعيات (الــــكتابــــة الــــعامــــة •
للحكومة) برئاسة الحكومة 

تــــكويــــن الجــــمعية قــــانــــونــــا و اكــــتسابــــها الــــشخصية الــــقانــــونــــية بنشــــرهــــا بــــالــــرائــــد •
الرسمي للجمهورية التونسية 

أكــتوبــر 2016 :إقــتراح قــائــمة إســمية ب05 شــخصيات لــيكونــوا الــهيئة الــوقــتية •
ملجـلس الـصحافـة لـيتم الـنقاش مـعهم فـي أفـق إعـالن الـهيئة الـوقـتية بـدايـة فـيفري 

 .2017

تحـديـد الـنواة الـعامـلة عـلى صـياغـة املـيثاق األخـالقـي للمجـلس ونـظامـه األسـاسـي •
والسقف الزمني إلنجازهما 

20 أفريل 2017 اإلعالن عن إطالق مجلس الصحافة •
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جمعية "جمعية دعم مجلس الصحافة”2.

"جــمعية دعــم مجــلس الــصحافــة" هــي احــدى مــنظمات املــجتمع املــدنــي املســتقّلة 	
غــير تــابــعة ألي مــن مــؤســسات الــدولــة  تهــدف إلــى تــيسير إحــداث هــيكل لــلتعديــل 
الـذاتـي فـي تـونـس يسهـر عـلى تـعزيـز أخـالقـيات مـهنة الـصحافـة وحـمايـتها و دعـم 

صحافة الجودة. 

 
األهداف: 

تـــيسير عـــمل الـــهيئة الـــتأســـيسية الـــوقـــتية إلـــى حـــني اســـتكمال الـــنظام األســـاســـي •
ملجلس الصحافة و امليثاق املرجعي ألخالقيات املهنة الصحفية. 

االتــفاق عــلى أعــضاء مجــلس الــصحافــة بــالــتنسيق مــع كــافــة الــهياكــل املــمثلة فــي •
املجلس 

إعداد املؤتمر التأسيسي ملجلس الصحافة •

إعـــداد الجـــلسة الـــعامـــة للجـــمعية ملـــراجـــعة الـــنظام األســـاســـي و املـــصادقـــة عـــلى •
الهيئة املديرة الدائمة للجمعية 

تعبئة املوارد املالية الالزمة لحسن سير عمل مجلس الصحافة و أدائه ملهامه •

رصد التمويالت الالزمة إلرساء مجلس الصحافة ولضمان حسن سير عمله •

القيام باالنتدابات الالزمة لتيسير عمل مجلس الصحافة •

مـــساعـــدة املجـــلس عـــلى تـــركـــيز هـــياكـــل و آلـــيات عـــمله املـــتعلقة بـــالـــرصـــد والـــتوفـــيق •
واملصالحة و البحث والتكوين و التوعية. 
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الجمعية العامة:
	 

تتكون الجمعية العامة من أعضاء الهيئة املديرة واإلدارة التنفيذية واملنخرطني. 
تــجتمع الجــمعية الــعامــة بــدعــوة مــن رئــيس الجــمعية أو مــن ثــلثي األعــضاء كــلما 
دعـت الـحاجـة إلـى ذلـك و عـلى األقـل مـرة كـل سـنة باستدعاء يوجه لألعضاء قبل 

الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

الهيئة املديرة: 

الــهيئة  املــديــرة هــي الــهيئة املــركــزيــة للجــمعية وتــتكون مــن أعــضاء يــمثلون جــميع •
الـهياكـل املـمثلة فـي مجـلس الـصحافـة يـتم اقـتراحـهم مـن قـبل هـياكـلهم إلـى حـني 
انـعقاد الجـلسة الـعامـة األولـى للجـمعية، تتخـذ الـهيئة املـديـرة للجـمعية شـكل هـيئة 

وقتية تتكون من األعضاء املؤسسني للجمعية. 

يـــــختار أعـــــضاء الـــــهيئة املـــــديـــــرة و أعـــــضاء الـــــهيئة الـــــوقـــــتية لجـــــمعية دعـــــم مجـــــلس •
الصحافة رئيسا من بينهم بالتوافق. 

تتخـــذ الـــهيئة املـــديـــرة لجـــمعية دعـــم مجـــلس الـــصحافـــة قـــراراتـــها بـــاألغـــلبية و فـــي •
صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.  

تــجتمع الــهيئة املــديــرة لجــمعية دعــم مجــلس الــصحافــة بــدعــوة مــن رئــيسها أو مــن •
ثــلثي األعــضاء كــلما دعــت الــحاجــة إلــى ذلــك ويــتم تــوثــيق أعــمالــها فــي مــحاضــر 

جلسات. 

يــــلتزم أعــــضاء الــــهيئة املــــديــــرة لجــــمعية دعــــم مجــــلس الــــصحافــــة بــــاحــــترام ســــريــــة •
املداوالت. 

ويشترط عدم اضطالع مؤسسي ومسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل •
المركزية المسيرة لألحزاب السياسية.  

تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية •
ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظار القضاء فيما تتعدى مشموالتها. 
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الهيئة املديرة الوقتية:

مــهامــها: تــتولــى الــهيئة املــديــرة الــوقــتية اســتكمال اإلجــراءات الــقانــونــية لــتكويــن 	
جميع هياكل الجمعية و إحداث مجلس الصحافة 

 مـدتـها: وذلــك ملــدة ال تــتجاوز 09 أشهــر بــدايــة مــن تــاريــخ تــأســيس الجــمعية و 	
صدورها بالرائد الرسمي. 

	

ما هو مطروح على الهيئة املديرة الوقتية3.

عاجال: 

تيسير استكمال النظام األساسي ملجلس الصحافة  •

 تيسير استكمال امليثاق املرجعي ألخالقيات املهنة الصحفية •

الحقا: 

االتــفاق عــلى أعــضاء مجــلس الــصحافــة بــالــتنسيق مــع كــافــة الــهياكــل املــمثلة فــي •
املجلس 

إعداد املؤتمر التأسيسي ملجلس الصحافة •

إعـــداد الجـــلسة الـــعامـــة للجـــمعية ملـــراجـــعة الـــنظام األســـاســـي و املـــصادقـــة عـــلى •
الهيئة املديرة الدائمة للجمعية 
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