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مقدمة
ل ##قد ت ##ناوب ##ت ع ##لى ح ##كم ت ##ون ##س ط ##وال ال ##فترة ال ##تي ي ##مسحها ال ##تقري ##ر ال ##ذي ب ##ني أي ##دي ##كم
) 03م##اي  03 – 2016م##اي  (2017ح##كوم##تي ال##صيد وال##شاه##د ال##لتني ل##م ت##ختلفا
تصوراتهما جوهريا في التعاطي مع اإلعالم ومع الحريات الصحف ّية.
ل ##قد أب ##دت ح ##كوم ##ة ال ##شاه ##د إرادة س ##ياس #يّة أوض ##ح وأش ##جع ف ##ي ال ##تعاط ##ي م ##ع ال ##قطاع
اإلع##الم##ي ت ّ #وج##ت ب##قرارات إج##تماع مج##لس وزراء م##ضيق ح##ول اإلع##الم إن##عقد ي##وم 13
ج ##ان ##في  2017ك ##ان أع ##لنها رئ ##يس ال ##حكوم ##ة ف ##ي ع ##يد ال ##ثورة م ##ن داخ ##ل م ##قر ال ##نقاب ##ة
الوطنيّة للصحفيني
وك ##ان ب ##إم ##كان ه ##ذه ال ##قرارات ال ##تي وص ##فت ب ##ال ##تاري ##خية أن ت ##عطي دف ##عا ه ##ا ّم ##ا ل ##لحقوق
اإلق#تصادي#ة واالج#تماع#ية ل#لصحفيني ،ول#لدي#موم#ة اإلق#تصادي#ة ل#وس#ائ#ل اإلع#الم وال#جهوي#ة
م ##نها ب ##ال ##خصوص ،ول ##ترش ##يد م ##نح اإلش ##هار وال ##بالغ ##ات ال ##عموم ّ #ية ،غ ##ير أ ّن امل ##فاوض ##ات
ح##ول ه##ذه ال##قرارات س##رع##ان م##ا ان##قطعت م##ن ج##ان##ب واح##د ن##تيجة ال##تضاي##ق م##ن ب##عض
م#واق#ف ال#نقاب#ة ال#راف#ضة لج#ملة م#ن ال#سياس#ات ال#حكوم#ية امل#لتفة ع#لى امل#كاس#ب امل#تحققة
وم ##ن ب ##ينها ال ##تعيينات امل ##سقطة ع ##لى رأس ب ##عض امل ##ؤس ##سات اإلع ##الم# #يّة وال ##تدخ ##ل ف ##ي
امل##ضام##ني ال##صحفيّة وإق##رار امل##نشور ع##دد 04ال##الدس##توري وامل##ضيق ع##لى ال##نفاذ إل##ى
املعلومة.
وي## #بدو أ ّن ه## #ذا ال## #تعطّل ي## #رج## #ع ف## #ي ع## #مقه إل## #ى ث## #قاف## #ة س## #لطوي## #ة ت## #تضاي## #ق م## #ن ال## #نقد
واالح ##تجاج ،وت ##حن إل ##ى اس ##تغالل اإلع ##الم وال ##عموم ##ي م ##نه ب ##ال ##خصوص لخ ##دم ##ة أج ##ندا
حكومية وسياس ّية ،على حساب نظام إعالمي تعددي ومتنوع ومستقل وحر وشفاف.
ويتج ## #لى ه ## #ذا الس ## #لوك أس ## #اس ## #ا ف ## #ي م ## #حاوالت خ ## #نق م ## #ؤسس ## #تي ال ## #تلفزة واإلذاع ## #ة
ال##عموم##يتني م##ن خ##الل ال##تقليص م##ن م##يزان##يات##هما والته##دي##د ب##إزاح##ة م##سؤول##يهما األول##ني
وع ##دم ت ##سوي ##ة وض ##عية ال ##عام ##لني ف ##يهما ب ##شكل ه ّ #
#ش رغ ##م وج ##ود ات ##فاق مس ##بق ف ##ي ه ##ذا
الصدد.
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ك##ما ي##تكرر ال##توج##ه ذات##ه ف##ي ت##عطيل م##سار ال##نفاذ إل##ى امل##علوم##ة م##ن خ##الل ال##تأخ##ر ف##ي
ب ##عث ه ##يئة ال ##نفاذ إل ##ى امل ##علوم ##ة وإع ##طاء ال ##تعليمات ل ##لموظ ##فني ال ##عموم ##يني وم ##ن ب ##ينهم
امل#لحقني ال#صحفيني ب#االم#تناع ع#ن "اإلدالء ب#أي ت#صري#ح أو م#داخ#لة وع#ن نش#ر أو ف#شاء
أي م##علوم##ات أو وث##ائ##ق رس##مية ع##ن ط##ري##ق ال##صحاف##ة أو وس##ائ##ل اإلع##الم ح##ول م##واض##يع
ت#ه ّم وظ#يفته أو ال#هيكل ال#عموم#ي ال#ذي ي#عمل ب#ه دون اإلذن املس#بق وال#صري#ح م#ن رئ#يسه
امل##باش##ر أو رئ##يس ال##هيكل ال##ذي ي##نتمي إل##يه" ف##ي ت##عارض ص##ري##ح م##ع أح##كام ال##دس##تور
ال ##تون ##سي و امل ##رس ##وم ع ##دد  41امل ##تعلق ب ##ال ##نفاذ إل ##ى ال ##وث ##ائ ##ق اإلداري ##ة ،وم ##ع أح ##كام
ال ##قان ##ون األس ##اس ##ي امل ##تعلق ف ##ي ال ##حق ب ##ال ##نفاذ إل ##ى امل ##علوم ##ة ،وه ##و م ##ا ي ##عرق ##ل ع ##مل
ال#صحفيني ف#ي ال#حصول ع#لى امل#علوم#ات ال#ضروري#ة امل#تعلقة ب#تسيير ال#هياك#ل ال#عموم#يّة
ويح ّد من حقّ املواطنني في اإلعالم والنفاذ إلى املعلومة.
ك ##ما ت ##برز ه ##ذه ال ##سياس ##ة م ##ن خ ##الل ع ##دم تح ##مل ال ##حكوم ##ة ع ##بر أجه ##زت ##ها ال ##تنفيذي ##ة،
امل ##سؤول ##ية ال ##قان ##ون# #يّة ف ##ي ح ##ماي ##ة ال ##صحفيني أث ##ناء م ##مارس ##تهم ل ##عملهم س ##واء ب ##ال ##تورط
امل ##باش ##ر ف ##ي االع ##تداء ع ##ليهم وال ##تضييق ع ##ليهم أث ##ناء م ##مارس ##تهم مل ##هنتهم ،أو ب ##ال ##تغاف ##ل
والتواطؤ.
#تكرس الس##لوك ذات##ه م##ن خ##الل ال##تحجج ب##مكاف##حة اإلره##اب لتش##ري##ع اس##تعمال ق##وان##ني
وي#
ّ
وآل#يات اس#تثنائ#ية ع#لى غ#رار امل#حاك#م ال#عسكري#ة وق#ان#ون م#كاف#حة اإلره#اب واألم#ر امل#نظم
لحالة الطوارئ كانت لها تأثيرات كارثية على حرية العمل الصحفي.
ل#كن رغ#م ه#ذا امل#ناخ ال#عام امل#شوب ب#ال#تضييقات والته#دي#دات وت#فقير ال#صحفيني ،ت#مكنت
ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني س ##واء ب ##شكل م ##نفرد أو ب ##الش ##راك ##ة م ##ع ع ##دد م ##ن
م#نظمات امل#جتمع امل#دن#ي ال#وط#نية وال#دول#ية م#ن ت#حقيق ن#جاح#ات ه#ام#ة ف#ي ح#ماي#ة امل#هنة
والح#ري#ات ال#صحف ّية ت#مثلت أس#اس#ا ف#ي ق#يادة ّ التح#رك#ات االح#تجاج#ية دخ#ل امل#ؤس#سات
اإلع##الم##ية وف##ي ال##فضاء ال##عام ،وف##ي إق##تراح ج##ملة م##ن التش##ري##عات وال##قوان##ني األس##اس##ية
ت ##وج ##ت ب ##امل ##صادق ##ة ي ##وم  09م ##ارس  2016ع ##لى ال ##قان ##ون األس ##اس ##ي امل ##تعلق ب ##حقّ
ال ##نفاذ إل ##ى امل ##علوم ##ات ب ##عد ج ##دل ك ##بير ح ##ول ال ##فصل  24امل ##تعلق ب ##االس ##تثناءات ،وي ##عد
ه##ذا ال##قان##ون ن##صا ت##قدم##يا ت##عمل ال##نقاب##ة م##ع ك#ّ #ل األط##راف امل##عنيّة ع##لى ح##ماي##ته ب##أوام##ر
نصه وأهدافه.
تطبيقية تتالءم مع ّ
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ك ##ما تّ # #م ت ##حقيق إن ##جاز ت ##اري ##خي ل ##لرق ##ي بمس ##توى ال ##صحاف ##ة م ##ن خ ##الل ب ##عث مج ##لس
ال##صحاف##ة األول م##ن ن##وع##ه ع##رب##يا وال##ذي س##يعمل ع##لى ض##مان ح##ق امل##واط##ن ف##ي اإلع##الم
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.
• رص##د االخ##الالت امل##تعلقة ب##اح##ترام أخ##الق##يات امل##هنة وم##بادئ ح##قوق اإلن##سان وإع##داد
تقارير بشأنها.
• م##ساع##دة امل##ؤس##سات اإلع##الم##ية ع##لى ت##رك##يز آل##يات أخ##الق##يات امل##هنة وال##تعدي##ل ال##ذات##ي
الداخلي
• ال ##قيام ب ##دور ال ##وس ##اط ##ة وال ##توف ##يق ب ##ني امل ##هنة و الج ##مهور م ##ن خ ##الل دراس ##ة وم ##تاب ##عة
العرائض ومعالجة الشكاوى
• إبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع اإلعالم
• امل ##ساه ##مة ف ##ي ت ##طوي ##ر وت ##نمية امل ##ضام ##ني ال ##صحفية ع ##موم ##ا ،وم ##ؤس ##سات ال ##صحاف ##ة
املكتوبة وااللكترونية خصوصا واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتأهيل القطاع
• امل## #ساه## #مة ف## #ي تحس## #ني التش## #ري## #عات امل## #تعلقة ب## #قطاع اإلع## #الم ف## #ي ت## #ون## #س وت## #قدي## #م
امل##قترح##ات ف##ي ذل##ك وإب##داء ال##رأي ف##ي م##شاري##ع ال##نصوص ال##قان##ون##ية وال##ترت##يبية ال##تي
تهم القطاع.
• امل ##ساه ##مة ف ##ي اق ##تراح امل ##عاي ##ير امل ##وض ##وع ##ية ل ##توزي ##ع اإلش ##هار ال ##عموم ##ي ل ##لصحف
وامل##جالت ال##ورق##ية واإلل##كترون##ية وك##ذل##ك م##عاي##ير نش##ر دراس##ات الج##مهور واس##تطالع##ات
الرأي وسبر اآلراء ومراقبة احترام تلك املعايير.
• التكوين واإلحاطة ونشر ثقافة صحافة الجودة والتربية على وسائل اإلعالم.
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ك#ما ال يُ#مكن أن ن#همل ي#قظة ال#نقاب#ة وص#رام#تها ف#ي ال#تندي#د ب ّ
#كل امل#مارس#ات ال#تضييقية
على الحريات الصحفيّة مهما كان مصدرها.
وإن تُ##ع ّول ال##نقاب##ة ال##وط##نيّة ل##لصحفيني ال##تون##سيني ع##لى منخ##رط##يها وع##لى ق##وى امل##جتمع
امل#دن#ي ف#ي ت#عزي#ز م#كاس#ب ح#ري#ة ال#صحاف#ة وال#تصدي ل ّ
#كل امل#خاط#ر ال#تي ته#دد امل#سار
االن#تقال#ي ب#رم#ته ،ف#إنّ#ها ال ت#زال ت#راه#ن ع#لى ض#رورة ت#و ّف#ر إرادة س#ياسّ #ية ت#تدارك أخ#طاء
امل ##اض ##ي وت ##لتزم ف ##عليا ب ##مبادئ ح ##ري ##ة ال ##صحاف ##ة واس ##تقالل ##ية وس ##ائ ##ل اإلع ##الم وت ##رس ##ي
شراكة حقيقية في اإلصالح مع هياكل املهنة الصحفيّة.
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االعتداءات على الصحفيني وحرية الصحافة في تونس
 03ماي  03 – 2016ماي 2017
خ#طى م#سار الح#ري#ات ال#صحفية ف#ي ت#ون#س ط#وال ال#سنة امل#اض#ية خ#طوات إل#ى الخ#لف
ع## #مقت امل## #خاوف م## #ن ع## #ودة ق## #بضة الس## #لطة ع## #لى االع## #الم ال## #عموم## #ي وت## #وج## #يه االع## #الم
ال##خاص ،إض##اف##ة إل##ى خ##طورة امل##مارس##ات ال##تي ط##ال##ت ح##ري##ة ال##عمل ال##صحفي وال##واق##ع
امل##هني ل##لصحفيني وال##تحضير لج##ملة م##ن التش##ري##عات ال##تي ي##مكن أن ت##نسف م##ا ت##حقق
من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية.
ويمكن تحديد أهم سمات هذه املخاطر كالتالي:

.I

تهديد السالمة املهنية:

شه ##دت ال ##فترة ال ##تي ي ##غطيها ه ##ذا ال ##تقري ##ر ال ##سنوي أك ##ثر م ##ن م ##حاول ##ة ل ##توج ##يه اإلع ##الم
وال ##تدخ ##ل ف ##ي ع ##مل م ##ؤس ##سات ##ه ف ##ي م ##حاول ##ة ل ##فرض ال ##سيطرة ع ##ليه م ##ن ذل ##ك م ##حاوالت
الس#طو ع#لى م#ؤس#سات اإلع#الم ال#عموم#ي ل#تحوي#لها إل#ى أب#واق دع#اي#ة ألح#زاب االئ#تالف
ال ##حكوم ##ي و ع ##ودة رم ##وز ال ##بروب ##غندا ف ##ي عه ##د ال ##دي ##كتات ##وري ##ة ال ##ى ال ##واج ##هة االع ##الم ##ية و
ال ##سياس ##ية و االق ##تصادي ##ة وت ##هميش ال ##هيئات ال ##دس ##توري ##ة وف ##ي م ##قدم ##ها ال ##هيئة ال ##عليا
املستقلة لالتصال السمعي البصري.
وف ##ي ه ##ذا االط ##ار تسج ##ل ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني س ##عي إل ##ى ت ##وظ ##يف
ال##قضاء ل##ضرب ح##ري##ة ال##صحاف##ة وت##ره##يب ال##صحفيني وه##رس##لة م##ن خ##الل إح##ال##تهم ع##لى
ف##رق م##كاف##حة اإلج##رام وف##رق م##كاف##حة اإلره##اب وم##واص##لة إح##ال##تهم ع##لى م##عان##ي ف##صول
املج#لة الج#زائ#ية ف#ي ع#دم اع#تراف واض#ح ب#امل#راس#يم امل#نظمة ل#لمهنة ، ،ك#ان آخ#ره#ا ت#تبع
ص ## #حفيني ف ## #ي ق ## #ضاي ## #ا نش ## #ر خ ## #ارج إط ## #ار امل ## #رس ## #وم  115امل ## #تعلق بح ## #ري ## #ة ال ## #تعبير
وال##صحاف##ة وال##طباع##ة والنش##ر وت##دخ##ل الس##لطة ال##تنفيذي##ة ل##حجب ص##حيفة وإل##غاء ب##عض
حصص البرامج التلفزية.
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وت ##وات ##ر امل ##مارس ##ات ال ##تضييقية ض ##د ح ##ري ##ة ال ##صحاف ##ة وال ##صحفيني م ##ن ك ##اف ##ة األط ##راف
ي##بعث م##ؤش##رات س##لبية ح##ول ت##راج##ع م##نسوب الح##ري##ات ي##ضاف ال##يها م##مارس##ات الس##لطة
التنفيذية التي تعكس ارادة سياسية تتوجه نحو خنق حرية العمل الصحفي.
وق#د ع#رف شه#ر م#ارس  2017أع#لى نس#ب االع#تداء ع#لى ال#صحفيني وح#ري#ة ال#صحاف#ة
ح ##يث سج ##لت ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني  20اع ##تداء ع ##لى  41ص ##حفي
وم#ؤس#سة إع#الم#ية م#نها  6م#ضاي#قات و  5ح#االت م#نع م#ن ال#عمل و  4اع#تداءات م#ادي#ة
وم#عنوي#ة إض#اف#ة إل#ى ح#ال#تي رق#اب#ة وت#تبع ق#ضائ#ي وع#ملية اي#قاف وح#يدة .ي#تصدر ت#رت#يب
امل ##عتدي ##ن األم ##نيني بـ  4اع ##تداءات وامل ##واط ##نني بـ  3اع ##تداءات ي ##تلوه ##م ادارة امل ##ؤس ##سات
اإلع ##الم ##ية والنش ##طاء وامل ##وظ ##فون ال ##عموم ##يون بـ  2اع ##تداء وال ##نياب ##ة ال ##عموم ##ية و ق ##وات
الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية واملجهولون بإعتداء واحد.
ويمكن حصر اهم االعتداءات في االطراف التالية:

.1

اعتداءات أمنية وعسكرية:

ت#حيلنا م#ؤش#رات االع#تداءات ه#ذه ال#سنة إل#ى ع#ودة ال#قبضة ال#قوي#ة ل#لتحكم ف#ي ال#صحاف#ة
ال#تون#سية ،رغ#م س#نوات م#ن ال#تدري#ب وال#تداول ح#ول م#دون#ة س#لوك ل#عمل األم#نيني ت#ضبط
ع#الق#تهم ب#ال#صحفيني ف#ي امل#يدان ،وب#ذل م#جهودات ك#برى ف#ي س#بيل ت#كوي#ن ال#صحفيني
ف ##ي ت ##غطية التج ##مهرات ،ونش ##ر م ##دون ##ات الس ##لوك ال ##خاص ##ة ب ##تغطية األح ##داث االره ##اب ##ية
ومشاركة وزارة الداخلية في دورات مشتركة للصحفيني واألمنيني.
لKKقد حKKافKKظ األمKKنيون طKKيلة الKKسنة املKKاضKKية عKKلى صKKادرة ت ##رت ##يب امل ##عتدي ##ن ع ##لى
ال ## #صحفيني ال ## #ذي ## #ن ت ## #عرض العش ## #رات م ## #نهم إل ## #ى ش ## #تى أش ## #كال االع ## #تداء وال ## #تضييق
والهرسلة ،كان أخطرها ما ارتبط بتغطية األحداث اإلرهابية من ذلك :
• م ##داه ##مة ف ##رق ##ة م ##كاف ##حة اإلره ##اب فج ##ر  15م ##اي  2016ب ##يت امل ##صور ال ##صحفي
ب#وك#ال#ة األن#باء ال#ترك#ية "األن#اض#ول" ال#عرب#ي امل#حجوب#ي ب#منطقة امل#رس#ى إل#قاء ال#قبض
ع##ليه .ت ّ #م إص##حاب##ه ف##ي م##رح##لة أول##ى إل##ى م##رك##ز االح##تفاظ ب##ال##قرج##ان##ي ث##م ن##قله إل##ى
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م#نطقة ق#رط#اج ل#لتحقيق م#عه ع#لى خ#لفية ال#عثور ع#لى ب#صمات#ه ف#ي امل#نزل ال#ذي ج#دت
ب##ه ع##ملية املنيه##لة اإلره##اب##ية وال##تي ت##م خ##الل##ها ال##قبض ع##لى  16اره##اب##يا وق##تل اث##نني
آخ##ري##ن .وك##ان امل##حجوب##ي ي##قوم ك##غيره م##ن ال##صحفيني ب##تغطية مس##رح ال##عملية ال##ذي
بقي مفتوحا للصحفيني للتصوير.
• االع#تداء ل#فظيا م#ن ق#بل أح#د األم#نيني ع#لى ن#عمية خ#ليصة ال#صحفية ب#قناة "ن#سمة"
خ ##الل م ##حاول ##تها ف ##ي  24م ##اي  2016ال ##حصول ع ##لى إذن ل ##تصوي ##ر أس ##لحة ت ##م
ال ##عثور ع ##ليها م ##طمورة ت ##حت األرض ب ##بنقردان .وق ##د ع ##مل األم ##ني امل ##شار إل ##يه ع ##لى
االستهزاء بالصحفية.
• م#نع األم#ن ل#سعد ب#ن ع#اش#ور امل#تعاون م#ع ص#حيفة "دي#ر ش#بيغل" ي#وم  23دي#سمبر
 2016م ##ن ال ##تصوي ##ر ب ##منطقة ال ##وس ##الت ##ية ف ##ي اط ##ار ع ##مل ح ##ول اإلره ##اب ##ي أن ##يس
ال##عمري ورغ##م م##ا ق##دم##ه ب##ن ع##اش##ور م##ن وث##ائ##ق ت##ثبت ه##وي##ته ال##صحفية إال أن األم##ن
تمسك بمنعه من العمل.
ه ## #ذه االع ## #تداءات ال ## #تي ارت ## #بطت ب ## #مسار م ## #قاوم ## #ة االره ## #اب زع ## #زع ## #ت ج ## #ان ## #با م ## #ن ث ## #قة
ال#صحفيني ف#ي ال#دور األس#اس#ي ل#ألم#ن وال#جيش ف#ي ح#ماي#تهم خ#الل ت#أدي#ة ع#ملهم وف#ي
جدوى البرامج التدريبية املشتركة واملرتبطة بتغطية األحداث االرهابية.

ك ##ما ت ##واص ##لت ت ##ضييقات ال ##حكوم ##ة م ##مثلة ف ##ي وزارة ال ##داخ ##لية ع ##لى ح ##ري ##ة ت ##نقل وع ##مل
ال ##صحفيني ح ##يث ت ##صاع ##دت م ##وف ##ى دي ##سمبر  2016وت ##يرة ال ##تضييق ع ##لى ال ##صحفيني
ال##تون##سيني وم##راس##لي وس##ائ##ل اإلع##الم األج##نبية وط##واق##مها ع##لى خ##لفية ت##داع##يات اغ##تيال
مح##مد ال##زواري ون##جاح م##راس##ل ال##قناة ال##عاش##رة اإلس##رائ##يلية ف##ي ت##أم##ني ت##غطية إع##الم##ية
للح ##دث م ##ن داخ ##ل ال ##بالد وق ##د سج ##لت ال ##نقاب ##ة ع ##دة اع ##تداءات ت ##علقت ب ##امل ##وض ##وع م ##ن
بينها :
• م#نع ال#زم#يلة روض#ة ب#وط#ار م#ن وك#ال#ة ت#ون#س إف#ري#قيا ل#ألن#باء ف#ي  20دي#سمبر 2016
م ##ن ت ##غطية ح ##راك اح ##تجاج ##ي ب ##بنقردان وط ##ال ##بها األم ##ن ب ##ترخ ##يص ب ##ال ##تصوي ##ر رغ ##م
استظهارها بكل وثائقها املهنية.
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• ال ##تضييق ف ##ي  20دي ##سمبر  2016ع ##لى أغ ##لب ط ##واق ##م وس ##ائ ##ل اإلع ##الم األج ##نبية
أثناء تغطيتها ملظاهرة مساندة لفلسطني بشارع الحبيب بورقيبة
• م##نع ال##صحفي أم##ان اهلل م##يساوي ف##ي  21دي##سمبر  2016م##ن ال##تصوي##ر س##اح##ة
"جان دارك" بالعاصمة رغم استظهاره بوثائقه املهنية.
وف ##ي ظ ##ل ه ##ذه الهج ##مة ال ##تي اس ##تهدف ##ت ال ##صحفيني ع ##قدت ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني
ال## #تون## #سيني اج## #تماع## #ا ب## #مقره## #ا م## #ع م## #راس## #لي وس## #ائ## #ل اإلع## #الم األج## #نبية ل## #تدارس ه## #ذه
ال ## #تضيقات ،وق ## #د ح ## #مل ال ## #صحفيون رئ ## #اس ## #ة ال ## #حكوم ## #ة م ## #سؤول ## #ية ارت ## #فاع وت ## #يرة ه ## #ذه
االع ##تداءات م ##ن م ##نع م ##ن ال ##عمل وال ##تصوي ##ر وط ##لب ت ##راخ ##يص اس ##تثنائ ##ية ال ي ##نص ع ##ليها
القانون.

ك ##ما سج ##لت ال ##نقاب ##ة خ ##الل م ##وف ##ى شه ##ر دي ##سمبر  2016ت ##باط ##ؤ رئ ##اس ##ة ال ##حكوم ##ة ف ##ي
تج#دي#د ال#تراخ#يص ل#لصحفيني امل#عتمدي#ن ف#ي ت#ون#س مح#ملة ت#بعات اإلخ#فاق األم#ني ف#ي
ال#تعام#ل م#ع ق#ضية االغ#تيال ل#لصحفيني أن#فسهم وس#ارت ف#ي ط#ري#ق ال#تضييق أك#ثر ع#لى
م##نح ال##تراخ##يص ف##ي خ##رق الل##تزام##ات ت##ون##س ال##دول##ية بح##ماي##ة ح##ري##ة ال##تعبير وال##صحاف##ة
بتعلة الحفاظ على األمن القومي.
ك#ما ك#ان#ت امل#الع#ب م#كان#ا م#منوع#ا ع#لى ال#صحفيني أو مس#رح#ا الع#تداء األم#ن ع#ليهم م#ن
ذلك :
• م ##نع ص ##حفيني ف ##ي م ##لعب  17دي ##سمبر ب ##سيدي ب ##وزي ##د م ##ن ت ##غطية م ##قاب ##لة أومل ##بيك
س#يدي ب#وزي#د وق#واف#ل ق#فصة ف#ي  21م#اي  2016راف#قه اع#تداء ب#ال#عنف الجس#دي
ع##لى ق##يس ال##عماري ال##صحفي بج##ري##دة "الش##روق" وته##دي##د ل##وائ##ل ال##عيفة ال##صحفي
بقناة "حنبعل" على خلفية تصويره لحادثة اإلعتداء.
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• م##نع ص##حفيي ال##تلفزة ال##وط##نية م##ن دخ##ول م##لعب ن##جيب الخ##طاب ب##تطاوي##ن ف##ي 20
نوفمبر .2016
إ ّن ع##مليات امل##نع ال##تي راف##قت ع##مل ال##صحفيني ف##ي امل##الع##ب ،ت##كررت فKي الKعمل فKي
األمKاكKن الKعامKة ك##شارع ال##حبيب ب##ورق##يبة ال##ذي م##نع ف##يه ع##دي##د ال##صحفيني م##ن ت##غطية
عديد األحداث:
• ف ##ي  04أك ##توب ##ر ُ 2016م##نع ف ##ري ##ق ق ##ناة "ف ##رن ##س  "24امل ##كون م ##ن ال ##زم ##يل ول ##يد
ع#بد اهلل وامل#صور ال#صحفي ح#ميد ع#مري م#ن ال#عمل ف#ي ش#ارع ال#حبيب ب#ورق#يبة م#ن
قبل مجموعة من األمن خالل إجرائهم لحوارات مسجلة مع عدد من املواطنني.
• ف ##ي  20دي ##سمبر  2016ت ##مت م ##ضاي ##قة ع ##دن ##ان ال ##شواش ##ي ال ##صحفي بـ "اذاع ##ة
ت ##ون ##س ال ##دول ##ية" خ ##الل ع ##مله ف ##ي ش ##ارع ال ##حبيب ب ##ورق ##يبة أك ##ثر م ##ن م ##رة و م ##حاول ##ة
اس##تفزازه ع##بر ال##سؤال ع##ن امل##وض##وع ال##ذي ي##عمل ع##ليه رغ##م اس##تظهاره ب##كل وث##ائ##قه
امل#طلوب#ة .وف#ي ن#فس ال#يوم ت#م م#نع ع#الء زع#تور ال#صحفي بـ "ال#تلفزي#ون ال#عرب#ي" م#ن
العمل في نفس الشارع بتعلة عدم امتالكه لترخيص في الصدد.
• ف#ي  25م#ارس  2017ت#م اي#قاف خ#باب امل#قصود ال#صحفي امل#صري ال#عام#ل ب#قناة
ال ##واح ##ة االم ##ارت ##ية خ ##الل ال ##تقاط ##ه ل ##صور ف ##ي ش ##ارع ال ##حبيب ب ##ورق ##يبة رغ ##م أن آل ##ة
تصويره ال تحوي صورا لوزارة الداخلية.

وق##د وص##لت امل##ضاي##قات األم##نية ح##د االي##قاف ف##في  14ف##يفري  ، 2017و ف##ي س##اع##ة
م ##تأخ ##رة م ##ن ال ##ليل ،تّ # #م اص ##طحاب ال ##صحفي رش ##يد ج ##راي إل ##ى م ##رك ##ز ن ##هج ك ##ول ##ون ##يا
وال#تحقيق م#عه ألك#ثر م#ن  3س#اع#ات ع#لى خ#لفية إن#جازه ف#ي ن#فس ال#يوم ت#حقيقا ص#حفيا
ع##لى ف##نان ال##راب دي ج##ي ك##وس##تا .وق##د ت##رك##ز ال##تحقيق م##عه ح##ول ط##بيعة ع##مله وق##ناع##ات##ه
الدينية وحياته الخاصة  ،كما حدث سابقا مع الصحفي عائد عميرة.
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.2

اعتداءات السلطة التنفيذية:

ا.

رئاسة الجمهورية:

إ ّن س##عي م##ؤس##سة ال##رئ##اس##ة ل##الن##فتاح ع##لى اإلع##الم ي##قاس ب##مدى ت##بني أع##لى ه##رم ف##ي
الس##لطة مل##بدأ ح##ري##ة ال##تعبير ل##كن خ##الل ه##ذه ال##سنة سج##لت ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني
ال##تون##سيني م##ؤش##رات س##لبية م##ن ب##ينها إت##هام##ات ل##رئ##اس##ة الج##مهوري##ة ب##ال##عمل ع##لى ع##رق##لة
ع##مل ال##صحفيني ،م##ن ذل##ك أ ّن ال##زم##يل ن##اج##ي ال##زع##يري أ ّك##د ت##لقيه م##عطيات ح##ول ت##دخ##ل
رئ##اس##ة الج##مهوري##ة ل##حجب ب##رن##ام##ج "امل##وع##د" ال##ذي ك##ان م##ن امل##فترض أن ي##بث ع##لى ق##ناة
حنبعل الخاصة يوم  09أفريل . 2017
ك ##ما ت ##وات ##رت األن ##باء ع ##ن ت ##دخ ##ل رئ ##اس ##ة الج ##مهوري ##ة مل ##نع ح ##وار ل ##لرئ ##يس ال ##ساب ##ق مح ##مد
امل ## #نصف امل ## #رزوق ## #ي ع ## #لى ق ## #ناة ال ## #تاس ## #عة ف ## #ي شه ## #ر دي ## #سمبر  .2016ل ## #كن أول ## #ى
امل## #ؤش## #رات الس## #لبية ال## #تي ل## #م ت## #راع## #ى خ## #صوص## #ية ال## #عمل ال## #صحفي سج## #لت ف## #ي 28
دي#سمبر  2016ح#ني تهج#م ال#رئ#يس ع#لى ال#زم#يلني ح#مزة ب#ال#رج#ب م#ن ق#ناة "ال#تاس#عة"
وال#حبيب وذان م#ن "إذاع#ة م#وزاي#يك أف أم" خ#الل ت#غطيتهما ل#تطور األوض#اع ف#ي ع#الق#ة
ب ##حادث ##ة ال ##قطار ال ##تي ج ##دت ب ##منطقة ج ##بل الج ##لود ،وات ##هم الس ##بسي االع ##الم ب ##تأج ##يج
األوضاع.

ب .الحكومة:

ت## #عتبر ال## #حكوم## #ات أه## #م األط## #راف ال## #ضام## #نة الح## #ترام ح## #ري## #ة ال## #تعبير وم## #مارس## #ة ال## #عمل
الصحفي وتحتم هذه املهمة ممارسات جيدة من قبلها ازاء أبناء قطاع الصحافة.
وي ##عتبر ت ##قصير ال ##هياك ##ل ال ##رس ##مية واإلدارات ال ##عموم ##ية وال ##هيئات ال ##وط ##نية وغ ##يره ##ا ف ##ي
ت#مكني ال#صحفيني م#ن ح#ق ال#نفاذ إل#ى امل#علوم#ة م#ؤش#را س#لبيا ي#قيم ال#دل#يل ع#لى ع#دم ت#قيد
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ال##حكوم##ات ب##ال##تزام##ات##ها ف##ي ت##وف##ير ض##مان##ات ال##حق ف##ي ال##حصول إل##ى امل##علوم##ة وح##ري##ة
نشرها وتداولها بما فيها ضمان حقّ الجمهور في ذلك.
وت#شمل ح#االت امل#نع م#ن ال#عمل و ال#نفاذ إل#ى ت#لك امل#عطيات ك#ل ال#تداب#ير ال#تي ت#قوم ب#ها
ب##عض ال##هياك##ل ال##عموم##ية ك##ال##وزارات وال##والي##ات وغ##يره##ا ع##بر اص##دار م##ناش##ير وم##ذك##رات
داخلية تقصي أسماء بعينها من الحصول على التصريحات والحوارات الصحفية.
وت ##فاج ##أت ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني ب ##صدور امل ##نشور ع ##دد  4ف ##ي 16
ج ##ان ##في  2017ع ##ن رئ ##يس ال ##حكوم ##ة وامل ##وج ##ه ال ##ى ال ##وزراء وك ##تاب ال ##دول ##ة ،وال ##خاص
ب#تنظيم ع#مل خ#الي#ا اإلع#الم واالت#صال ال#راج#عة ب#ال#نظر ل#لوزارات وامل#ؤس#سات وامل#نشآت،
ح#يث ي#طال#ب امل#نشور األع#وان ب#االم#تناع ع#ن "االدالء ب#أي ت#صري#ح أو م#داخ#لة وع#ن نش#ر
أو إف##شاء م##علوم##ة أو وث##ائ##ق رس##مية ع##ن ط##ري##ق ال##صحاف##ة أو غ##يره##ا م##ن وس##ائ##ل ال##عال##م
ح ##ول م ##واض ##يع ت ##هم وظ ##يفته أو ال ##هيكل ال ##عموم ##ي ال ##ذي ي ##عمل ف ##يه دون اإلذن املس ##بق
والصريح من رئيسه املباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي اليه".
ورغ#م إع#الن ال#حكوم#ة ع#لى إي#قاف ال#عمل به#ذا امل#نشور إال أن ال#نقاب#ة رص#دت م#مارس#ات
تكرسه من ذلك :
• ف#ي  25دي#سمبر  2016ض#غط املس#تشار اإلع#الم#ي ل#رئ#اس#ة ال#حكوم#ة ع#لى م#اه#ر
ال##هماص##ي ال##صحفي ب##إذاع##ة ال##كاف خ##الل ت##غطيته ل##زي##ارة ي##وس##ف ال##شاه##د مل##دي##نة
س##ليان##ة م##تسائ##ال ع##ن ج##دوى ن##قله ل##لوق##فة االح##تجاج##ية ال##تي ن##فذه##ا امل##فروزي##ن أم##نيا
ب##ال##توازي م##عها م##لمحا ل##وض##عية امل##راس##لني ال##هشة ف##ي اإلذاع##ة ال##وط##نية فُ##همت ع##لى
كونها رسالة ابتزاز وتهديد.
ك##ما ض##اي##ق املس##تشار ذات##ه ي##وم  08أف##ري##ل  2017ال##زم##يلة روض##ة ال##عالق##ي م##راس##لة
إذاع##ة "ج##وه##رة أف أم" خ##الل س##ؤال##ها ل##رئ##يس ال##حكوم##ة ح##ول ال##تعدي##ل ال##وزاري امل##رت##قب
وقام بدفع يدها بكلتا يديه وسحبها على حدى وقام بتأنيبها.
• ف ## #ي  03م ## #ارس  2017أص ## #در املس ## #تشار ل ## #دى وزي ## #ر ال ## #تعليم ال ## #عال ## #ي امل ## #كلف
ب#االت#صال وال#عالق#ات ال#عام#ة م#ذك#رة داخ#لية ت#قضي ب#تعليق ال#تعام#ل م#ع ال#صحفيني
محمد اليوسفي و ألفة الوسالتي و أشرف عبد السالم.
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ك ## #ما رص ## #دت ال ## #نقاب ## #ة م ## #مارس ## #ات ت ## #ضييقية مل ## #مثلي ال ## #حكوم ## #ة ف ## #ي م ## #ختلف م ## #ناط ## #ق
الجمهورية نذكر منها :
• م#نع امل#عتمد األول ب#سيدي ب#وزي#د ي#وم  19ن#وف#مبر  2016ال#صحفي ال#ناص#ر ب#وزي#د
م#ن ال#عمل ب#مقر ال#والي#ة وك#ان ال#صحفي ق#د ت#نقل ل#تغطية م#حاول#ة ان#تحار أح#د ال#عمال
وقام بدفعه.
• ط#رد وال#ي ص#فاق#س ي#وم  22ف#يفري  2017ال#صحفيني وم#نعهم م#ن ت#غطية ج#لسة
ت##فاوض##ية تج##معه م##ع ن##واب ال##جهة بمج##لس ن##واب ال##شعب وم##كون##ات امل##جتمع امل##دن##ي
ب ##خصوص م ##طال ##ب امل ##حتجني امل ##تعلقة ب ##ضرورة غ ##لق املج ##مع ال ##كيميائ ##ي "ال ##سياب"
وتفعيل املشاريع املعطلة بالجهة.

.3

اعتداءات بمجلس نواب الشعب :

ت##عتبر م##ؤس##سة مج##لس ن##واب ال##شعب امل##ؤت##من األول ع##لى ال##قيم ال##تي ي##ضمنها ال##دس##تور
كح#ري#ة ال#تعبير واإلع#الم م#ن خ#الل س#ن التش#ري#عات والح#رص ع#لى م#راق#بة االل#تزام ب#ها.
وق ##د ت ##راج ##عت االع ##تداءات املس ##لطة ع ##لى ال ##صحفيني داخ ##ل ه ##ذه امل ##ؤس ##سات ول ##كن ب ##قي
م#وض#وع ت#فعيل ال#قوان#ني مح#ل م#تاب#عة م#ن ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني خ#اص#ة
فيما يتعلق بتفعيل القانون األساسي عدد  22الخاص بالنفاذ إلى املعلومة.
ف#إل#ى ال#يوم ل#م ي#حسم املج#لس ت#رك#يبة ه#يئة ال#نفاذ إل#ى امل#علوم#ة رغ#م م#ا ي#قتضيه ال#قان#ون
م##ن ض##رورة ان##طالق أش##غال##ها ي##وم  29م##ارس  .2017وت##واص##ل ال##لجنة امل##ختصة ف##رز
ال ##ترش ##حات ف ##ي ال ##وق ##ت ال ##ذي ي ##نص ف ##يه ال ##فصل  61م ##ن ال ##قان ##ون ع ##لى" :تش ##رع ه ##ذه
ال#هيئة ف#ي م#مارس#ة ن#شاط#ها ف#ي ظ#رف س#نة ع#لى أق#صى ت#قدي#ر م#ن نش#ر ق#ان#ون ال#نفاذ
إلى املعلومة".
ه##ذا ال##فراغ ال##هيكلي ي##جعل امل##حكمة اإلداري##ة ت##نظر ف##ي ال##قضاي##ا امل##تع ّلقة ب##ال##طعون ف##ي
ق ##رارات رف ##ض ال ##نفاذ إل ##ى امل ##علوم ##ة وامل ##نشورة ل ##دي ##ها ق ##بل ش ##روع ال ##هيئة ف ##ي م ##مارس ##ة
نشاطها.
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.4

إحالة الصحفيني على القضاء:

ي ##مثل ال ##قضاء داع ##ما رئ ##يسيا ل ##دول ##ة ال ##قان ##ون وال ##حقوق والح ##ري ##ات وه ##و ش ##ري ##ك رئ ##يسي
لح#ماي#ة مكتس#بات ح#ري#ة ال#رأي وال#تعبير ،غ#ير أن#ه ات#هم ف#ي أك#ثر م#ن م#رة ب#ال#تباط#ؤ ف#ي
ال## #تعاط## #ي م## #ع ق## #ضاي## #ا االع## #تداءات ع## #لى ال## #صحفيني م## #ما غ## #ذى م## #عضلة اإلف## #الت م## #ن
ال#عقاب ف#ي ال#وق#ت ال#ذي ي#تم ف#يه التس#ري#ع ف#ي اج#راءات م#تاب#عة ال#صحفيني ف#ي ق#ضاي#ا
النشر وتواتر االحاالت خارج اطار القوانني املنظمة للصحافة.
وقد سجلت النقابة في هذا اإلطار عشرات الحاالت يمكن ذكر بعضها:
• ت ##لقى ال ##صحفي ج ##مال ال ##عرف ##اوي دع ##وة م ##ن امل ##حكمة ال ##عسكري ##ة ف ##ي  26س ##بتمبر
 2016ل#لمثول أم#ام#ها ع#لى خ#لفية م#قال نش#ر ف#ي م#وق#ع "ت#ون#يزي ت#لغراف" ي#وم 14
ج##وي##لية  2016ب##عنوان "ح##ادث تح##طم م##روح##ية ع##سكري##ة م##ن ي##قف وراء ال##كارث##ة؟".
وق ##د أح ##يل ال ##عرف ##اوي ع ##لى ان ##ظار م ##كتب ال ##تحقيق ب ##امل ##حكمة ال ##عسكري ##ة االب ##تدائ ##ية
ال##دائ##مة ب##تون##س م##ن اج##ل "امل##س ب##كرام##ة ال##جيش ب##ان##تقاد اع##مال ال##قيادة ال##عام##ة او
امل ##سؤول ##ني ع ##ن اع ##مال ال ##جيش ب ##صورة ت ##مس م ##ن ك ##رام ##تهم" ط ##بقا ل ##لفصل  91م ##ن
مج##لة امل##راف##عات وال##عقوب##ات ال##عسكري##ة و"نس##بة ام##ور غ##ير ق##ان##ون##ية مل##وظ##ف ع##موم##ي"
طبقا للفصل  128من املجلة الجزائية.
• تس#لم م#نتصر س#اس#ي م#راس#ل ق#ناة "ال#تاس#عة" ف#ي  26س#بتمبر  2016اس#تدع#اء
ل#سماع#ه ل#دى الش#رط#ة ال#عدل#ية ب#الح#مام#ات ال#جنوب#ية ع#لى خ#لفية ت#دخ#ل ش#خص س#نة
 2012في إذاعة "شمس أف أم" و انتقاده للمؤسسة األمنية.
• م## #ثلت س## #ناء امل## #اج## #ري ال## #صحفية بج## #ري## #دة "أخ## #بار الج## #مهوري## #ة" ف## #ي  30م## #ارس
 2017أم##ام ف##رق##ة األب##حاث وال##تفتيش ب##ال##عوي##نة اث##ر ش##كوى ت##قدم ب##ها األم##ني ع##بد
ال#كري#م ال#عبيدي ف#ي دي#سمبر  2015ع#لى خ#لفية م#قال نش#رت#ه ال#صحفية ف#ي شه#ر
أوت  2015ت ##حت ع ##نوان "م ##خاوف م ##ن ت ##سميم ع ##بد ال ##كري ##م ال ##عبيدي  :ت ##فاص ##يل
حصرية عن الصندوق األسود لألمن املوازي واالغتياالت السياسية".
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ك#ما إس#تمعت ال#فرق#ة ن#فسها ي#وم االرب#عاء  29م#ارس  2017إل#ى ول#يد امل#اج#ري رئ#يس
تح#ري#ر ج#ري#دة "آخ#ر خ#بر" ل#الس#تماع إل#يه ف#ي ن#فس ال#قضية وي#نتظر أن ي#تم دع#وة ب#قية
املتدخلني في امللف من صحفيني ونقابيني أمنيني.
وق##د ت##مت اح##ال##ة س##ناء امل##اج##ري وول##يد امل##اج##ري ع##لى م##عنى ال##فصلني  128م##ن املج##لة
الج##زائ##ية و  86م##ن مج##لة االت##صاالت م##ن ش##أن##ه أن ي##عتبر ف##صال ج##دي##دا م##ن ت##جاه##ل
النيابة العمومية لتطبيق املرسوم .115

.5

النشطاء :

ت#قدم ب#عض ال#هياك#ل ال#وط#نية وال#هيئات وامل#نظمات والج#معيات امل#دن#ية وال#نقاب#ات وال#هيئات
ال##دس##توري##ة دع##ما ل##لمداف##عني ع##ن ح##قوق االن##سان وض##حاي##ا اإلن##تهاك##ات و ت##عتبر ش##ري##كا
ف ##اع ##ال ف ##ي ال ##دف ##اع ع ##ن ح ##ري ##ة ال ##رأي وال ##تعبير ،ل ##كن ب ##عضها دخ ##لت ق ##ائ ##م ال ##فاع ##لني ف ##ي
االع ##تداء ع ##لى ال ##صحفيني .وق ##د سج ##لت ال ##نقاب ##ة خ ##الل ف ##ترة ال ##تقري ##ر ع ##دي ##د ال ##تجاوزات
التي مارسها بعض أعضاء هذه الهيئات على غرار :
• اع##تداء م##سؤول ن##قاب##ي ب##ال##عنف ال##لفظي ع##لى ف##ري##ق ع##مل ق##ناة "ال##حوار ال##تون##سي"
خ#الل ت#غطيته إلض#راب أع#وان ال#صحة ب#املس#تشفى الج#ماع#ي ط#اه#ر ص#فر ب#امله#دي#ة
ف##ي  19م##اي  .2016وع##مد ال##نقاب##ي امل##شار إل##يه إل##ى س##ب ال##صحفيني وش##تمهم
خ ##الل ت ##صوري ##هم ل ##تواص ##ل ع ##مل ق ##سم االس ##تعجال ##ي خ ##الل االض ##راب وط ##ال ##ب ف ##ري ##ق
العمل باملغادرة ،كما حاول تحطيم كاميرا القناة.
• أص##در ع##دد م##ن رؤس##اء وم##مثلي ن##وادي ال##راب##طتني امل##حترف##تني األول##ى وال##ثان##ية ل##كرة
ال#قدم ب#يان#ا ف#ي  08م#ارس  2017ن#ددوا ف#يه ب#ال#تلفزة ال#وط#نية وب#برن#ام#ج "األح#د
ال ##ري ##اض ##ي" وات ##هموه ب ##تمري ##ر ت ##صري ##حات ب ##ذي ##ئة وإع ##طاء م ##زي ##د م ##ن ال ##وق ##ت وم ##نح
ال##فرص##ة مل##سؤول ق##ام ب##تلك ال##تصري##حات ل##كي ي##تمادى أك##ثر ف##ي خ##طئه .ون ّ #ددوا ب##ما
اع ##تبروه ت ##بييضا ألص ##حاب ال ##تصري ##حات امل ##شينة ،وات ##هام ال ##برن ##ام ##ج ب ##ال ##بحث ع ##ن
اإلث## #ارة امل## #جان## #ية ل## #توت## #ير ال## #صفو ال## #عام ع## #لى ح## #ساب امل## #بادئ األس## #اس## #ية ل## #لمهنة
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االع#الم#ية ،ف#ي ص#ياغ#ة تح#ري#ضية أع#قبتها ت#صري#حات م#ماث#لة ل#ودي#ع الج#ريء رئ#يس
ال ##جام ##عة ك ##ان ##ت ل ##ها ت ##أث ##يرات خ ##طيرة ع ##لى م ##ناخ ال ##تغطيات ال ##صحفية ل ##لفعال ##يات
الرياضية.
• ع## #مد رئ## #يس ال## #غرف## #ة ال## #تجاري## #ة ف## #ي والي## #ة ص## #فاق## #س ي## #وم 08م## #ارس  2016إل## #ى
م ##ضاي ##قة ال ##صحفي ب ##إذاع ##ة ص ##فاق ##س ف ##يصل ال ##قاب ##سي ،م ##ما ع ##رق ##ل ح ##صول ##ه ع ##لى
حوار مع وزير التجهيز واالسكان محمد صالح العرفاوي.
• ص#در ي#وم  13م#ارس  2017ب#يان#ا ع#ن ال#نقاب#ة ال#جهوي#ة ل#لتعليم ال#ثان#وي ب#سوس#ة
ات##هم اذاع##ة املنس##تير ب##ال##قيام بـ"هج##مة إع##الم##ية ش##رس##ة وق##ذرة "..ض##د األم##ني ال##عام
امل ##ساع ##د ل ##الت ##حاد ال ##عام ال ##تون ##سي ل ##لشغل .وي ##أت ##ي ال ##بيان ع ##لى خ ##لفية اح ##تجاج
ال#صحفية ب#اإلذاع#ة ع#وط#ف ال#جبال#ي ع#لى م#ا اع#تبرت#ه تح#ري#ضا ع#ليها وع#لى اذاع#تها
من قبل القيادي النقابي املشار إليه.
• ح#ددت ه#يئة ال#حقيقة وال#كرام#ة ق#ائ#مة مس#بقة ل#حضور ن#دوت#ها امل#نعقدة ب#مقره#ا ف#ي 8
م ## #ارس  2017م ## #ا ح ## #ال دون ح ## #ضور ال ## #صحفي ف ## #ي اذاع ## #ة "م ## #اد أف أم" ول ## #يد
ال##جبيلي وم##نعه م##ن ت##غطية ال##فعال##ية امل##ذك##ورة ب##تعلة ع##دم ح##ضوره ن##دوة س##اب##قة ف##ي
الصدد.
• اع ##تدى أح ##د نش ##طاء امل ##جتمع امل ##دن ##ي ب ##ال ##لكم ي ##وم  25م ##ارس  2017ع ##لى ع ##بد
الج ##ليل امل ##زوغ ##ي م ##راس ##ل م ##وق ##ع " آخ ##ر خ ##بر أون ##الي ##ن" خ ##الل ت ##غطيته ل ##ندوة ح ##ول
م ##كاف ##حة ال ##فساد ن ##ظمتها اح ##دى الج ##معيات ب ##ال ##قيروان  ،ك ##ما ت ##عرض امل ##زوغ ##ي ال ##ي
السب والشتم واتهامه بالفساد .

.6

املواطنون :

ع##ادة م##ا ت##مثل أرض##ية "االح##تجاج##ات" أو م##الع##ب ك##رة ال##قدم ف##ضاء ل##تنام##ي االع##تداءات
ع#لى ال#صحفيني وت#عري#ضهم لخطر دائ#م ي#تمثل ف#ي ردود األف#عال امل#تشنجة و اع#تداءات
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ل##فظية وم##ادي##ة وم##نع م##ن ال##عمل وص##وال إل##ى االح##تجاز ،وق##د سج##لت ال##نقاب##ة خ##الل ف##ترة
التقرير عديد الحاالت من بينها:
• اع ##تداء م ##حتجني ع ##لى ط ##اق ##م ال ##قناة ال ##وط ##نية ف ##ي الج ##م م ##ن والي ##ة امله ##دي ##ة ف ##ي 22
م#ارس  2017ح#يث اس#تهدف#وا س#يارة ف#ري#ق ع#مل وح#دة االن#تاج ال#تلفزي ب#املنس#تير
ب##ال##حجارة خ##الل ت##غطيتهم الح##تجاج##ات م##واط##نني ع##لى خ##لفية اع##ادة ف##تح ن##قطة ب##يع
مش##روب##ات ك##حول##ية .وه##شم امل##عتدون ك##ام##يرا ت##صوي##ر ال##قناة ال##وط##نية واس##تول##وا ع##لى
األوراق الخاصة بمصورها الصحفي محمد أنور غديرة.
• اح##تجاز ص##حفيني ف##ي م##درس##ة "اله##دى" االب##تدائ##ية ب##ال##رق##اب ي##وم  6أف##ري##ل 2017
الرغ#ام امل#سؤول#ني ال#جهوي#ني ل#لتنقل إل#ى م#كان امل#ذك#ور وال#تفاوض م#عهم ح#ول ح#ادث#ة
وف##اة ت##لميذة ب##امل##درس##ة ج##راء إص##اب##تها ب##مرض االل##تهاب ال##كبدي ال##فيروس##ي وان##عدام
أبسط الضروريات باملدرسة املذكور.
ي ##ضاف إل ##ى ك ##ل ه ##ؤالء ع ##دي ##د ال ##فاع ##لني ف ##ي االع ##تداءات ع ##لى ال ##صحفيني م ##ن ف ##نان ##يني
)صالح مصباح ولطفي العبدلي  (..و ادارات مؤسسات إعالمية وغيرها .
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.II

تواصل العمل على ملف الزميلني الشورابي والقطاري:

ي##تواص##ل ال##تقصير ال##حكوم##ي وال##دب##لوم##اس##ي ف##ي ال##تعام##ل م##ع م##لف ال##صحفيني س##فيان
ال##شوراب##ي ون##ذي##ر ال##قطاري ،واالس##تياء م##ن ت##عثر ال##عمل ع##لى امل##لف م##ن ق##بل ال##حكوم##ات
امل##تعاق##بة م##نذ اخ##تفاء ال##صحفيني ف##ي ل##يبيا ف##ي  8س##بتمبر  .2014و سج##لت ال##نقاب##ة
ت##عثرا ف##ي م##سار ال##تقاض##ي وق##فت ع##ليه ب##دق##ة خ##الل ت##قري##ر شه##ر م##ارس  2017ل##وح##دة
الرصد بمركز السالمة املهنية بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
وق##د اتخ##ذت ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني ع##دة خ##طوات ت##ضاف ال##ي م##واص##لة
التحقيق في عملية االختطاف من بينها:

) - (aتأسيس هيئة الدفاع :

#لف ال##زم##يلني س##فيان
ت##رك##زت ب##مقر ال##نقاب##ة ف##ي 09ج##ان##في  2017ه##يئة ل##لدف##اع ف##ي مّ #
ال#شوراب#ي ون#ذي#ر ال#قطاري مل#تاب#عة م#سار ال#بحث ال#قضائ#ي ف#ي م#لف ال#صحفيني ب#رئ#اس#ة
املحامي سمير بن رجب.
و ن## #ظرت ال ّ # #لجنة ف## #ي ج## #لسة ي## #وم األرب## #عاء  10ج## #ان## #في  2017ف## #ي م## #سار ال## #بحث
ال ##قضائ ##ي ب ##ملف ال ##صحفيني ب ##حضور رئ ##يس ال ##نقاب ##ة ن ##اج ##ي ال ##بغوري وع ##ائ ##لتي س ##فيان
الشورابي ونذير القطاري.
و ب#عد ال#تداول ف#ي ح#يثيات#ه وض#عت ل#جنة ال#دف#اع ت#ص ّورا ع#ام#ا ل#عملها وحّ #ددت امل#حاور
ال ##تي س ##تعمل ع ##ليها أث ##ناء م ##باش ##رة م ##هام ##ها ض ##من امل ##لف ال ##تحقيقي امل ##فتوح ب ##ال ##قطب
القضائي ملكافحة اإلرهاب .
ك ##ما ت ّ #م ه ##يكلة ل ##جنة ال ##دف ##اع ع ##ن ال ##زم ##يلني وت ##كليف األس ##تاذ س ##مير ب ##ن رج ##ب ب ##رئ ##اس ##ة
اللجنة وتكليف األستاذ أيوب الغدامسي بالعالقة مع اإلعالم.
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وفي  31جانفي  2017أصدرت الهيئة بيانا دعت فيها إلى :
• ض##رورة تح##دي##د م##وع##د ل##سماع ال##قائ##مني ب##ال##حقّ ال##شخصي ح##ول م##عطيات مس##تجدة
تس ##تدع ##ي ا ّت ##خاذ إج ##راءات م ##ناس ##بة وب ##أق ##صى س ##رع ##ة وع ##لى ه ##ذا األس ##اس ق #ّ #ررت
#توج##ه ل##قاض##ي ال##تحقيق ال##راج##ع ل##ه ال##نظر ف##ي امل##لف ب##طلبات محّ #ددة س##يتمّ
ال##هيئة ال#ّ #
اإلعالم عنها في وقت الحق .
• ض##رورة س##ماع واس##تنطاق األط##راف امل##تداخ##لة ف##ي امل##لف وال##تي أدل##ت ب##تصري##حات
في خصوص مقتل الزميلني.

) - (bإطالق حملة وينهم :

ف ##ي ظ ##ل م ##ا يشه ##ده م ##سار ال ##تقاض ##ي م ##ن ت ##عثر وغ ##ياب ال ##فاع ##لية ف ##ي ع ##الق ##ة ب ##ال ##دور
ال#دب#لوم#اس#ي وال#قان#ون#ي وال#سياس#ي ف#ي م#لف س#فيان ال#شوراب#ي ون#ذي#ر ال#قطاري أط#لقت
ال##نقاب##ة ف##ي  11م##ارس  2017ح##ملة ف##ي ال##صدد ت##حت ش##عار “وي##نهم؟” .وته##دف ه##ذه
الح ##ملة أس ##اس ##ا ع ##لى امل ##دى امل ##توس ##ط ف ##ي م ##عاض ##دة دور ه ##يئة ال ##دف ##اع ف ##ي دف ##ع م ##لف
ال##تقاض##ي ،و اح##راج الس##لطة ال##سياس##ية ودف##عها للتح##رك ف##ي ات##جاه ح##لحلة امل##لف ،ك##ما
ته ##دف ع ##لى امل ##دى ال ##طوي ##ل إل ##ى ال ##دف ##ع ف ##ي ات ##جاه ج ##لسة ب# #رمل ##ان ##ية لـ"ك ##شف ح ##قيقة
االخ##تطاف وم##ساءل##ة وزراء ال##داخ##لية وال##خارج##ية وال##عدل" والخ##روج ب##موق##ف رس##مي م##ن
امللف.
وق##د ت##بنى م##ئات ال##صحفيني ش##عار الح##ملة ع##لى م##واق##ع ال##تواص##ل االج##تماع##ي ،وت ّ #م رف##ع
ش ##عاره ##ا خ ##الل ال ##قاف ##لة ال ##تي ن ##ظمتها ع ##ائ ##لة ن ##ذي ##ر ال ##قطاري م ##ن  10إل ##ى  15م ##ارس
 2017ف##ي ك##اف##ة امل##ناط##ق ال##تي ت##وج##هوا ل##ها ت##عبيرا م##ن ال##صحفيني ع##لى ت##ضام##نهم م##ع
هذه القضية العادلة.
وت## #عمل وح## #دة ال## #رص## #د ب## #مرك## #ز الس## #الم## #ة امل## #هنية ب## #ال## #نقاب## #ة ع## #لى اج## #راء مج## #موع## #ة م## #ن
االس ##تماع ##ات ف ##ي ع ##الق ##ة ب ##الح ##ملة وتح ##دي ##د م ##واع ##يد م ##ع رؤس ##اء ال ##كتل ال ##برمل ##ان ##ية لحش ##د
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ال#دع#م ل#عقد ج#لسات االس#تماع ف#ي امل#لف .إض#اف#ة إل#ى ال#تنسيق املش#ترك م#ع األط#راف
الليبية للمساهمة في الوصول إلى الحقيقة في القضية.

 .IIIوضع حد لإلفالت من العقاب :
م#ازال#ت ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني ت#عتبر أ ّن ق#ض ّية اإلف#الت م#ن ال#عقاب ف#ي
االع ##تداءات ع ##لى ال ##صحفيني ذات أول ##وي ##ة م ##طلقة ف ##ي س ##ياق ان ##تقال ##ي ه ّ #
#ش .وق ##د ع ##ملت
ب#شكل م#نفرد أو ب#الش#راك#ة م#ع م#نظمات وط#نية وه#يئات دول#ية أم#مية ع#لى ت#نظيم ع#دد م#ن
ال##فعال##يات ل##لتعاط##ي ف##ي امل##وض##وع مش##رك##ة ف##يها ع##موم ال##صحفيني ع##لى غ##رار م##ع ح##صل
ف ##ي ال ##قاف ##لة ال ##وط ##نية ل ##تعزي ##ز ح ##ماي ##ة ال ##صحفيني ووض ##ع ح ##د ل ##إلف ##الت م ##ن ال ##عقاب ف ##ي
الج ##رائ ##م امل ##رت ##كبة ض ##د ال ##صحفيني ال ##تي ان ##تظمت وف ##ى شه ##ر أك ##توب ##ر  2015و ب ##داي ##ة
نوفمبر من السنة نفسها بالشراكة مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو.
وق ##د ذ ّ#ك ##رت ال ##نقاب ##ة ف ##ي أك ##ثر م ##ن م ##ناس ##بة وم ##ن خ ##الل ب ##يان ##ات وت ##صري ##حات ب ##ال ##قضاي ##ا
امل##رف##وع##ة م##ن ق##بل ال##صحفيني ط##يلة ال##سنوات امل##اض##ية وال##تي ل##م ي##بت ف##يها ال##قضاء لح##د
اللحظة مما يشرع ملزيد إفالت الجناة من العقاب واملسائلة.
وق#د ن#ظمت ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني ي#وم  02ن#وف#مبر  ،2016م#ع س#ائ#ر
امل ##نظمات ال ##وط ##نية وال ##دول ##ية ف ##ي إح ##ياء ال ##يوم ال ##عامل ##ي إلن ##هاء االف ##الت م ##ن ال ##عقاب ف ##ي
الج#رائ#م امل#رت#كبة ض#د ال#صحفيني .وق#د ح#ضر ه#ذا ال#لقاء ال#سيد ي#وس#ف ال#شاه#د رئ#يس
ال#حكوم#ة و م#مثلني ع#ن وزارة ال#عدل وال#داخ#لية وه#يئات دس#توري#ة وم#نظمات دول#ية وأم#مية
وم ##دي ##ري امل ##ؤس ##سات اإلع ##الم ##ية ال ##عموم ##ية وال ##خاص ##ة وص ##حفيون م ##ن م ##ختلف ج ##هات
الجمهورية.
و قّ #دم ال#لقاء ج#ردا م#لموس#ا ل#واق#ع وض#عية س#الم#ة ال#صحفيني ف#ي ت#ون#س ون#اق#ش اإلط#ار
التش##ري##عي وال##عملي امل##تعلق ب##ال##تحقيقات اإلداري##ة وال##قضائ##ية ف##ي االع##تداءات والج##رائ##م
التي ترتكب ضد الصحفيني في تونس .
وأك ##د امل ##شارك ##ون ف ##يه ع ##لى ض ##رورة ت ##فعيل ال ##قوان ##ني ال ##تي تح ##مي ال ##صحفيني وت ##كثيف
الجهود املحلية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة .
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وق#د وع#د رئ#يس ال#حكوم#ة خ#الل ك#لمته ب#إج#راءات ف#عال#ة ف#ي املس#تقبل ت#هم ق#طاع اإلع#الم
وتح##مي ال##صحفيني م##ن االع##تداءات امل##ختلفة ،ك##ما أك##د ع##لى أن رئ##اس##ة ال##حكوم##ة ت##عتبر
ق ##ضية اإلف ##الت م ##ن ال ##عقاب ب ##النس ##بة ل ##لصحفيني ع ##لى رأس أول ##وي ##ات ح ##كوم ##ة ال ##وح ##دة
الوطنية وال يمكن تأجيلها او التغاضي عنها .
وتج ##در اإلش ##ارة ال ##ى أن الج ##معية ال ##عام ##ة ل ##ألم ##م املتح ##دة ق ##د أق ##رت ف ##ي دورت ##ها ال ##ثام ##نة
والس ##تني امل ##نعقدة ي ##وم  02ن ##وف ##مبر “ 2013ال ##يوم ال ##دول ##ي إلن ##هاء اإلف ##الت م ##ن ال ##عقاب
ث ال#قرار ج#ميع ال#دول األع#ضاء ع#لى ت#نفيذ
ف#ي الج#رائ#م امل#رت#كبة ض#د ال#صحفيني” .وي#ح ّ
التدابير الضروريّة ملكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب.
وي#أت#ي ت#رس#يخ ه#ذا ال#تاري#خ م#ن امل#نظمة األم#مية تخ#ليدا ل#ذك#رى م#قتل ص#حفيَني ف#رن#سيَني
وق ##ع اغ ##تيال ##هم ف ##ي  02ن ##وف ##مبر  2013ف ##ي دول ##ة م ##ال ##ي .وي ##دي ##ن ه ##ذا ال ##قرار ج ##ميع
االع ##تداءات وأع ##مال ال ##عنف امل ##رت ##كبة ض ##د ال ##صحاف ##يني وال ##عام ##لني ف ##ي وس ##ائ ##ل اإلع ##الم.
وي##حث ال##دول األع##ضاء ع##لى ب##ذل ق##صارى ج##هوده##ا مل##نع أع##مال ال##عنف ض##د ال##صحفيني
وال##عام##لني ف##ي وس##ائ##ل اإلع##الم وت##قدي##م م##رت##كبي الج##رائ##م ض##د ال##صحفيني إل##ى ال##عدال##ة.
ك##ما انّ##ه ف##ي إط##ار ب##ناء أس##س ح##ماي##ة ح##ر ّي##ة ال##صحاف##ة أودع##ت ال##نقاب##ة ي##وم  15ج##وان
 2016م#لفّها ل#دى ه#يئة ال#حقيقة وال#كرام#ة به#دف ك#شف ح#قيقة االن#تهاك#ات ال#تي ط#ال#ت
ق##طاع اإلع##الم ط##يلة ع##قود ال##دي##كتات##وري##ة وإن##صاف ال##ضحاي##ا م##ن اإلع##الم##يني .وق##د ب#يّنت
#عمد ال#دي#كتات#وري#ة ط#يلة س#نوات إح#كام ق#بضتها ع#لى اإلع#الم وال#عمل
ال#نقاب#ة ف#ي م#لفها ت ّ
ع ##لى ت ##دج ##ينه وت ##حوي ##له إل ##ى ب ##وق دع ##اي ##ة وم ##نبر ل ##تصفية ال ##حساب ##ات وت ##شوي ##ه امل ##ناض ##لني
وال##تنكيل ب##هم واس##تعمال أجه##زة ال##دول##ة إله##دار امل##ال ال##عام ل##فائ##دة م##قرب##ني م##ن ال##نظام
م ##قاب ##ل ت ##فقير م ##نهجي ل ##لقطاع وم ##ؤس ##سات ##ه وق ##د أك ##دت ال ##نقاب ##ة أ ّن ان ##تهاك ##ات ال ##نظام
السابق شملت صحفيني ومص ّورين وعائالتهم.
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 .IVانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيني:
م#ا ت#زال األوض#اع االق#تصادي#ة واالج#تماع#ية ال ّ
#هشة ل#فئة واس#عة م#ن ال#صحفيني،م#ن أب#رز
الته##دي##دات ال##تي ق##د ت##ش ّكل م##دخ##ال ل##لتح ّكم ف##ي ح#ّ #ري##ة ال##صحاف##ة وض##رب ح#ّ #ري##ة ال##تعبير
وال ##عودة ب ##امل ##هنة وال ##عام ##لني ف ##يها ال ##ى م ##ربّ ##ع االخ ##ضاع وال ##هيمنة وال ##تح ّكم ف ##ي ال ##قطاع

وت ##وظ ##يفه لخ ##دم ##ة أج ##ندات م ##عينة ك ##ما ف ##عل ن ##ظام ب ##ن ع ##لي ال ##دك ##تات ##وري ال ##ذي ع ##مد ال ##ى
تجويع وتفقير الصحفيني لتسهيل التح ّكم فيه وتطويعهم لخدمة النظام.
سج##لت ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني ف##ي ال##فترة ال##تي ي##مسحها ال##تقري##ر
ّ#
وق##د
أك ##ثر م ##ن  180ح ##ال ##ة ط ##رد ل ##صحفيني ،وأك ##ثر م ##ن  480إع ##الم ب ##عدم خ ##الص أج ##ور
إع ##الم ##يني ف ##ي وق ##تها ،ف ##ي ال ##فترة ال ##تي ي ##مسحها ال ##تقري ##ر وه ##و م ##ا ي ##عد م ##ؤش ##را خ ##طيرا
يه##دد م##هنة ال##صحاف##ة .ك##ما ي##ع ّد ال##تشغيل ال##هش ل##لصحاف##يني وال##صيغ ال##تعاق##دي##ة غ##ير
ال#قان#ون#ية وال#طرد ال#تعسفي " ن#وع#ا ج#دي#دا م#ن االع#تداءات ع#لى ال#صحفيني ،ب#ات#ت ت#شكل
تهديدا خطيرا على املهنة والحريات واالنتقال الديمقراطي في تونس.

.1

إغالق مؤسسات إعالمية وطرد جماعي للصحفيني:

#عرض ع##دد ك##بير م##ن ال##صحفيني خ##الل ال##فترة ال##تي ي##غطيها ه##ذا ال##تقري##ر ال##ى ع##مليات
تّ #
ط## #رد ج## #ماع## #ي غ## #ير مس## #بوق## #ة ،ك## #ما شه## #دت ن## #فس ال## #فترة إغ## #الق ع## #دد م## #ن امل## #ؤس## #سات
اإلع ##الم ##ية )رادي ##و ك ##لمة ،ص ##حيفة ال ##ضمير ص ##حيفة ال ##تون ##سية( وب ##ال ##تال ##ي ف ##قد عش ##رات
ال#صحفيني م#واط#ن ع#ملهم ال#ذي ي#ضمن ح#قوق#هم االج#تماع#ية واالق#تصادي#ة بس#بب غ#ياب
اطار تشريعي وتعاقدي واضح عند التحاقهم بهذه املؤسسات .
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✴ راديو كلمة:

ق##ررت إدارة رادي##و "ك##لمة" ي##وم  10أك##توب##ر  2016ط##رد  12ص##حفيا ب##طري##قة ج##ماع##ية
وك ## #ان ## #ت امل ## #ؤس ## #سة ق ## #د اس ## #تغنت ق ## #بل ذل ## #ك ع ## #ن  20م ## #وظّ ## #فا م ## #ن ط ## #اق ## #مها االداري
والتقني ،وذلك تمهيدا لغلقها نهائيا وهو ما تم بالفعل بعد ذلك .
وق#د ح#اول ال#صحفيون وال#تقنيون ب#اإلذاع#ة ال#دف#اع ع#ن ح#قوق#هم االق#تصادي#ة واالج#تماع#ية
ودخ ##لوا ف ##ي اع ##تصام م ##فتوح ،ب ##غاي ##ة ت ##سوي ##ة وض ##عيات ##هم وخ ##الص ك ##ل مس ##تحقات ##هم،
استمر ألسابيع داخل مقر اإلذاعة إلجبار اإلدارة على اإليفاء بتع ّهداتها.
ّ
وك ##ان ##ت اإلدارة ق ##د أم ##ضت ع ##ل م ##حضر ج ##لسة ب ##تاري ##خ  11أوت  2016تتعه ##د ف ##يه
ب ##تنفيذ ج ##ملة م ##ن امل ##طال ##ب أه ##مها ال ##حصول ع ##لى م ##رت ##بات ##هم ب ##صفة م ##نتظمة شه ##ري ##ا،
وتمكينهم من أجورهم  ،بواسطة تحويالت بنكية أو بريدية.
#اص#ة ال#صحفيني م#ن ش#هادات
و ل#م ت#م ّكن إدارة رادي#و "ك#لمة" ال#عام#لني ف#ي امل#ؤس#سة وخ ّ # # #
ع#مل ق#ان#ون#ية وم#طاب#قة ل#لتشاري#ع ال#جاري ب#ها ال#عمل ك#ما ل#م ت#قم وم#نذ ان#طالق ن#شاط#ها
ف##ي  01ج##وان  ،2015ب##تسوي##ة ال##وض##عيات االج##تماع##ية لج##ميع ال##صحفيني وال##تقنيني
والعملة باملؤسسة رغم الوعود املتتالية بمعالجة هذا امللف.
وق##د ع##قدت ال##نقاب##ة ع##دة ج##لسات ت##فاوض##ية م##ع إدارة امل##ؤس##سة م##ن أج##ل ال##وص##ول إل##ى
ت#سوي#ة ع#ادل#ة ت#ضمن اس#تمراري#ة ال#عمل وض#مان ح#قوق ك#ل ال#عام#لني ف#يها ،ك#ما ض#منت
ت#ضام#نا واس#عا م#ع ط#اق#م اإلذاع#ة ط#يلة تح#رك#هم إال أن ذل#ك ق#وب#ل ب#تجاه#ل ت#ام وت#حضير
مس ##بق إلغالق امل ##ؤس ##سة ح ##تى أنّ ##ه ت ّ #م إع ##الم ال ##نقاب ##ة ي ##وم  13أك ##توب ##ر  2016ب ##إل ##غاء
ج#لسة ت#فاوض أخ#يرة وم#صيري#ة ك#ان#ت س#تعقد م#ساء ال#يوم ن#فسه ت#أك#يدا م#ن “أص#حاب”
امل#ؤس#سة ع#لى امل#ضي ف#ي ق#رار ال#طرد الج#ماع#ي ل#لعام#لني ب#ال#رادي#و ال#ذي ان#تهى ب#إغ#الق
اإلذاعة.
وي##ذك##ر أ ّن م##لكية رادي##و ك##لمة ح##ام##ت ح##ول##ها ال##كثير م##ن الش##بهات الس##يما ف##ي م##ا ي##تعلق
ب ##دور رج ##ل األع ##مال ورئ ##يس ح ##زب االت ##حاد ال ##وط ##ني الح ##ر ب ##امل ##ؤس ##سة ،ب ##اع ##تبار أن ك ##ل
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امل ##ؤش ##رات وال ##دالئ ##ل ت ##أك ##د ان ##ه امل ##ال ##ك ال ##فعلي ل ##إلذاع ##ة ف ##ي ت ##عارض واض ##ح م ##ع امل ##رس ##وم
 116والذي يمنع الجمع بني رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعالمية.
✴ جريدة التونسية:

ع ##مد ص ##اح ##ب ج ##ري ##دة "ال ##تون ##سية" ال ##يوم ##ية ن ##صر ال ##دي ##ن ب ##ن س ##عيدة ب ##تاري ##خ  12م ##اي
 2016ال##ى اغ##الق م##قر الج##ري##دة وم##نع ال##صحفيني وال##تقنيني واإلداري##ني م##ن ال##دخ##ول
ال##ذي##ن دخ##لوا ف##ي اع##تصام م##فتوح ن##تيجة رف##ض ص##اح##ب امل##ؤس##سة دف##ع أج##ور  25ب##ني
ص##حفيني وع##ملة ب##الج##ري##دة مل##دة ث##الث##ة أشه##ر ،وع##دم ت##متيعهم ب##ال##تغطية االج##تماع##ية م##نذ
تأسيس الجريدة سنة .2011
وك ##ان ال ##عام ##لون ب ##امل ##ؤس ##سة ق ##د ش ##رع ##وا ق ##بل ذل ##ك ب ##يوم ف ##ي ت ##نفيذ اع ##تصام م ##فتوح دام
شهران احتجاجا على عدم سداد مستحقاتهم.
وق#د شه#د اع#تصام ج#ري#دة ال#تون#سية عّ #دة وق#فات ن#ضال#ية وت#ضام#نية م#ن ال#زم#الء ت#ندي#دا
ب## #امل## #مارس## #ات ال## #سيئة مل## #دي## #ر الج## #ري## #دة وان## #تهاك## #ه ألخ## #الق## #يات امل## #هنية وإه## #داره ل## #لحقوق
االقتصادية واالجتماعية للزمالء العاملني باملؤسسة.
ول#قد ل#عبت ال#نقاب#ة دورا أس#اس#يا ف#ي اإلس#ناد امل#ادي وامل#عنوي ل#لزم#الء ب#الج#ري#دة وق#ام#ت
ب ّ
#كل امل#ساع#ي م#ع أط#راف ع#دي#دة م#ن أج#ل ت#سوي#ة األزم#ة ال#نات#جة ع#ن ت#فصي ص#اح#بها
م ##ن ك #ّ #ل م ##سؤول ##يات ##ه ال ##تشغيليّة ،وال ##ذي ت ##م إي ##داع ##ه الح ##قا ب ##ال ##سجن وذل ##ك ع ##لى خ ##لفية
إصداره لصكوك دون رصيد.
✴ جريدة الضمير:

أق ##دم ##ت م ##ؤس ##سة ال ##بناء ل ##لصحاف ##ة والنش ##ر "ب ##ناء ن ##يوز" ،ع ##لى ط ##رد  18ص ##حفيا م ##ن
ال#عام#لني بج#ري#دة ال#ضمير وم#وق#عي ال#ضمير ووك#ال#ة ب#ناء ن#يوز ال#تاب#عة ل#ها وأع#لمتهم ب#ذل#ك
ش#فوي#ا ب#تاري#خ  13ج#وي#لية  2016ب#تعلة ال#وض#عية االق#تصادي#ة ال ّ
#هشة ل#لمؤس#سة ،وق#د
ب #ّ #رر أي ##من العج ##مي ع ##ضو مج ##لس إدارة م ##ؤس ##سة ال ##بناء ل ##لصحاف ##ة والنش ##ر ب ##أن ق ##رار
الطرد اضطراري نتيجة ما وصفه باألزمة املالية الخائفة تمر بها املؤسسة.
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و ت##وص##لت ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني ال##ى ات##فاق ت##سوي##ة ب##ني ك##ل األط##راف
ب ##عد أن دع ##ت ل ##ضرورة أن ت ##خضع ع ##ملية التس ##ري ##ح مل ##عاي ##ير ش ##فاف ##ة وواض ##حة ل ##قائ ##مة
ال#صحفيني ال#ذي#ن س#يتم اإلب#قاء ع#ليهم ،وم#راع#اة ال#جان#ب االج#تماع#ي واإلن#سان#ي وامل#هني
ف##ي ه##ذا ال##صدد ،وت##مكني ال##راغ##بني ف##ي امل##غادرة م##ن ك##اف##ة مس##تحقات##هم ال##تي ي##ضمنها
القانون.
وف ##ي  22ن ##وف ##مبر  2016ت ##م تس ##ري ##ح  4ص ##حفيني آخ ##ري ##ن م ##ن ال ##عام ##لني ف ##ي ج ##ري ##دة
الضمير وموقع الضمير وتوصلت النقابة إلى تسوية بني كل األطراف.
✴ قناة شبكة تونس اإلخبارية:

ق ##ام ##ت إدارة ال ##قناة ال ##تلفزي ##ة "ش ##بكة ت ##ون ##س اإلخ ##باري ##ة" ب ##طرد ع ##دد م ##ن ال ##صحفيني م ##ن
ع##ملهم خ##الل شه##ر أك##توب##ر ، 2016وق##د رف##ع ال##عام##لون امل##طرودون م##ن ال##قناة  ،ق##ضاي##ا
بش#رك#ة ال#ياس#مني ل#إلن#تاج ال#سمعي ال#بصري ال#تي ت#رب#طها ب#هم ع#الق#ة ش#غلية ،م#ؤك#دي#ن
أن ل##دي##هم م##ا ي##كفي م##ن ال##حجج وال##شهود واألدل##ة ال##تي ت##ثبت أن أس##باب ط##رده##م ت##عود
خ#ل ال#بعض ل#توظ#يفه ل#صال#ح
ل#كشفهم لخ#روق#ات ف#ي ع#الق#ة ب#الخ#ط التح#ري#ري ل#لقناة ،وت#د ّ#
أجندة حزبية لحزب سياسي حاكم.
وق ##د رف ##ض ال ##صحفيون امل ##طرودون ال ##رض ##وخ ل ##لمساوم ##ة وال ##ضغط م ##ن ط ##رف م ##سيري
ال ##قناة وأك ##دوا أن ال ##قناة اس ##تعملت أس ##لوب امل ##ساوم ##ة والته ##دي ##د إلج ##بار ال ##عام ##لني ع ##لى
إمضاء عقود مخالفة للقانون ،إضافة إلى عدم تمتعهم بالتغطية االجتماعية.
وق#د ق#ام#ت ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ب#عدد م#ن ال#لقاءات ال#تفاوض#يّة م#ع املش#رف#ني ع#لى
امل##ؤسس##تني م##ن أج##ل إي##قاف ن##زي##ف ال##طرد وال##تشغيل ال##هشة ،ك##ما ن##سقت م##ع "ال##هاي##كا"
ل ## #تفعيل م ## #ا ورد ف ## #ي ك ## #راس الش ## #روط ،ووزارة ال ## #شؤون االج ## #تماع ## #ية م ## #ن أج ## #ل ت ## #فعيل
ّ
الهشة وغير القانونية.
هياكلها الرقاب ّية للتص ّدي الى عقود التشغيل
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املتوسط:
✴ قناة
ّ

ع#مدت ق#ناة امل#توس#ط أو م#ا ي#عرف ح#ال#يا بـ"آم ت#ون#يزي#ا" ال#ى إي#قاف ع#دد م#ن ال#صحفيني
ع##ن ال##عمل ع##لما وأن ه##ذه ال##قناة ع##ادة م##ا ت##عتمد أس##ال##يب غ##ير ق##ان##ون##ية ل##لتشغيل و إن##هاء
التهرب من التفاوض وضرب الحق النقابي.
عقود الشغل إضافة الى
ّ
✴ قناة فورست تي في:

أق##دم##ت ال##قناة ع##لى ط##رد ع##دد م##ن ال##صحفيني ت##عسفيا وق##د ق##ادت ال##نقاب##ة ع##دة ج##لسات
ت##فاوض##ية ف##ي ال##صدد ق##وب##لت ب##تعنت املش##رف##ني ع##لى امل##ؤس##سة ّم##ما أج##بره##ا إل##ى امل##رور
إلى التقاضي.
✴ قناة الحوار التونسي:

واص ##لت ق ##ناة "ال ##حوار ال ##تون ##سي" اع ##تماده ##ا ع ##لى ش ##رك ##تي االن ##تاج "ك ##اك ##توس ب ##رود" و
"آيت برود" في إبرام بعقود الشغل وهو ما أحدث خلطا لدي العاملني فيها.
وق##د ع##مدت ال##قناة ف##ي م##ناس##بتني إل##ى ال##طرد ال##تعسفي ل##عدد م##ن ال##زم##يالت و ال##زم##الء
وت ##وص ##لت ال ##نقاب ##ة ب ##ال ##تفاوض وال ##تدخ ##ل ل ##دى ت ##فقدي ##ة ال ##شغل م ##ن ت ##مكينهم م ##ن ح ##قوق ##هم
امل ##ادي ##ة وت ##سوي ##ة ع ##دي ##د امل ##لفات ف ##يما ال زال ال ##غموض ق ##ائ ##ما ح ##ول امل ##عام ##الت ال ##شغلية
للمؤسسة.
وك ##ان ##ت ال ##نقاب ##ة ق ##د ت ##حصلت ف ##ي أك ##ثر م ##ن م #ّ #رة ع ##لى وع ##ود م ##ن الس ##لطة ب ##تعيني رئ ##يس
م## #دي## #ر ع## #ام )أو م## #دي## #ر( ع## #لى رأس ه## #ذه امل## #ؤس## #سة امل## #صادرة ال## #تي ل## #حقتها ك## #ثير م## #ن
#صرف ،ون ## #ادت ب ## #ضرورة ف ## #تح ت ## #حقيق
األض ## #رار وال ## #تي ت ## #حوم ح ## #ول ## #ها ش ## #بهات س ## #وء ت ّ # #
قضائي في الغرض

28

.2

تأ ّ
خر خالص األجور:

ي#عان#ي ع#دد ك#بير م#ن ال#صحفيني م#ن ع#دم خ#الص أج#وره#م ف#ي وق#تها ،وه#و م#ا زاد ف#ي
ت ##عقيد وض ##عيتهم االق ##تصادي ##ة واالج ##تماع ##ية ،وي ##عتبر ذل ##ك أح ##د أب ##رز امل ##خاط ##ر املح ##دق ##ة
ب ##امل ##هنة ب ##اع ##تبار أن ذل ##ك ق ##د ي ##ش ّكل م ##دخ ##ال ل ##ضرب ح #ّ #ري ##ة ال ##صحاف ##ة ول ##توظ ##يف اإلع ##الم
لخ##دم##ة أج##ندات س##ياس##ية أو ل##وب##يات امل##ال املش##بوه##ة ،ون##ذك##ر ف##ي ه##ذه ال##صدد ال##حاالت
التالية:
✴ في إذاعة "الرباط أف أم":
ع ##مدت إدارة "ش ##رك ##ة ال ##رب ##اط ل ##إلع ##الم" ال ##تي ت ##دي ##ر إذاع ##ة "ال ##رب ##اط أف أم" إل ##ى ع ##دم
تس##دي##د املس##تحقات امل##ال##ية لـ 82ع##ام##ال ب##ني إع##الم##يني وت##قنيني وأع##وان اس##تقبال ال##ذي##ن
انتهت عقودهم مع اإلذاعة في شهر سبتمبر . 2016
وك ##ان ال ##عام ##لون ب ##امل ##ؤس ##سة ق ##د ط ##ال ##بوا ب ##خالص أج ##وره ##م املتخ ##لدة ب ##ذم ##ة اإلذاع ##ة ،و
ال##تصري##ح ب##ها ل##دى ال##صندوق ال##وط##ني ل##لضمان االج##تماع##ي ،و ت##مكينهم م##ن ش##هادات
ع##مل ع##ن امل##دة ال##تي ق##ضوه##ا ف##ي امل##ؤس##سة .وب##عد م##فاوض##ات م##ع ال##نقاب##ة تعه##د رئ##يس
مدير عام الشركة باإلستجابة للمطالب املذكورة.
✴ قناة حنبعل:
ن# #فّذ ال ##عام ##لون ب ##قناة "ح ##نبعل " أي ##ام  17و  18و  19أف ##ري ##ل  2017ع ##لى خ ##لفية
ع#دم اس#تجاب#ة إدارة ال#قناة مل#طال#بهم امل#ادي#ة ب#عد ت#أخ#ر ص#رف روات#بهم ،وم#ماط#لة اإلدارة
في تسوية أوضاع بعض الصحافيني والتقنيني واالداريني.
وك## #ان## #ت ال## #عام## #لون ب## #ال## #قناة ق## #د دخ## #لوا ي## #وم  10ن## #وف## #مبر  2016ف## #ي اع## #تصام م## #فتوح
اح##تجاج##ا ع##لى ع##دم ال##تزام إدارت##ها ب##تسوي##ة ع##دة م##لفات ش##غلية أه##مها خ##الص أج##وره##م
املتخلدة بذمتها ومدهم بوصوالت أكل.
وك## #ان وف## #دا م## #ن ن## #قاب## #ة ال## #صحفيني ال## #تقى م## #دي## #ر ال## #قناة زه## #ير ال## #قمبري ل## #لتفاوض ف## #ي
املوضوع لم ينتهي بتسوية منصفة.
29

.3

وضع سيء للمراسلني الجهويني:

#خاص#ة ع#لى امل#راس#لني ال#جهوي#ني واملح#ليني
ت#ع ّول ج ّ#ل امل#ؤس#سات اإلع#الم#ية ال#عموم#ية وال ّ # # #
ف ##ي م ##ختلف ج ##هات الج ##مهوري ##ة ،ورغ ##م أه ##مية دور امل ##راس ##ل ف ##ي ت ##قري ##ب اإلع ##الم م ##ن
امل ##واط ##ن وف ##ي ن ##قل امل ##علوم ##ة م ##ن إط ##اره ##ا املحّ # #لي إل ##ى إط ##اره ##ا ال ##وط ##ني االّ أن أغ ##لب
امل ##راس ##لني ي ##عيشون ظ ##روف ##ا اج ##تماع ##ية وم ##هنية واق ##تصادي ##ة ه ّ #
#شة ال ت ##تناس ##ب م ##ع ط ##بيعة
أدوارهم وقيمة املجهودات التي يبذلونها.
ورغ ##م أن ع ##دد ك ##بير م ##ن امل ##راس ##لني ي ##عتبر ال ##عمل ال ##صحفي ،ع ##مال إض ##اف ##يا إل ##ى ج ##ان ##ب
م##هنهم األص##لية ف##ان ذل##ك ب##دوره ي##طرح اش##كاال ب##اع##تبار أن ال##وظ##يفة األص##لية ل##لمراس##لني
ق##د ت##ؤ ّث##ر ع##لى ح##ياده##م وم##وض##وع##يتهم ف##ي م##قاالت##هم أو م##راس##الت##هم اإلذاع##ية وال##تلفزي##ة،
وه##و م##ا ي##تط ّلب م##جهودا اض##اف##يا م##ن امل##ؤس##سة اإلع##الم##ية امل##ش ّغلة ل##تدري##بهم واإلح##اط##ة
بهم مهنيا.
وت##ذه##ب أغ##لب امل##ؤس##سات اإلع##الم##ية الن##تداب م##راس##لني ب##عقود ع##مل هّ #
#شة وأغ##لبها ع##قود
ش##فوي##ة ت##فتقد ل##صفة ال##تعاق##د امل##لزم ل##لطرف##ني وف##ق التش##ري##عات ال##جاري ب##ها ال##عمل ،كح#لّ
ل ## #لضغط ع ## #لى امل ## #صاري ## #ف ،االّ أن ذل ## #ك ب ## #دوره ي ## #طرح إش ## #كاال أع ## #مق وه ## #و ال ## #وض ## #عية
االق## #تصادي## #ة ال## #صعبة وال## #هشة ل## #لمراس## #لني ال## #ذي## #ن ي## #عمل اغ## #لبهم ب## #نظام "ال## #قطعة" او
كمتعاون براتب ضئيل ،وهو ما قد يؤ ّثر سلبا على مصداقية العمل الصحفي وجودته.
✴ عدم خالص األجور:

ي##عان##ي أغ##لب امل##راس##لني م##ن ع##دم خ##الص مس##تحقات##هم امل##ال##ية ف##ي وق##تها ،وال##يوم ي##عان##ي
ح##وال##ي  15م##راس##ال م##ن م##راس##لي ق##ناة "ح##نبعل" م##ن ت##أ ّ
خ##ر ص##رف مس##تحقات##هم امل##ال##ية
ألكثر من سنة ونصف ،ويشمل األمر مؤسسات أخرى على غرار قناة "التاسعة".
✴ الوضعية املادية الهشة:

ال ي ##تقاض ##ى ج #ّ #ل امل ##راس ##لني أج ##را ل ##قاء م ##جهودات ##هم ب ##ل أن أغ ##لبهم يش ##تغل بـ"ال ##قطعة"
وب ##عائ ##د م ##ال ##ي ه ##زي ##ل ق ##د ال ي ##رت ##قي ف ##ي أغ ##لب األح ##يان ال ##ى امل ##جهودات ال ##تي ي ##بذل ##ها
ال ##صحفي ل ##لحصول ع ##لى امل ##علوم ##ة وال ##ذي ي ##ضطر ف ##ي أغ ##لب األح ##يان ل ##دف ##ع م ##صاري ##ف
30

#خصص م## #يزان## #ية ل## #تغطية
ت## #ن ّقله م## #ن ج## #يبه  ،ك## #ما أن أغ## #لب امل## #ؤس## #سات االع## #الم## #ية ال تّ # #
#عرض ل#حادث
م#صاري#ف امل#راس#لني وب#عضها ف#قط ي#تكفّل ب#مصاري#ف ع#الج امل#راس#ل ان ت ّ
وهو يقوم بعمله الصحفي.
✴ غياب أطر التعاقد:

ي#باش#ر اغ#لب امل#راس#لني ع#ملهم م#ع م#ؤس#سات اع#الم#ية ب#صفة ت#عاق#دي#ة ش#فوي#ة ف#ي ال#غال#ب
وال يح##ملون ب##طاق##ات داخ##لية ت##ؤ ّك##د ت##كليفهم ب##ان##جاز ع##ملهم ال##صحفي وه##و م##ا ت##ر ّت##ب ع##نه
ص ##عوب ##ات ف ##ي ان ##جاز اع ##مال ##هم وم ##هام ##هم ال ##صحفية ووض ##عهم ت ##حت ط ##ائ ##لة ال ##قان ##ون
الج ##زائ ##ي ف ##ي أح ##يان ك ##ثيرة ألن ##هم ال يح ##ملون ص ##فة ال ##صحفي ،ك ##ما أن امل ##راس ##لني غ ##ير
المباش#ري#ن ل#عمل أخ#ر وي#عملون ف#قط ك#مراس#لني مل#ؤس#سات اع#الم#ية ال ي#تمتعون ب#ال#تغطية
االجتماعية.
.4

القضايا الشغلية :

ي##عمل ال##فري##ق ال##قان##ون##ي ل##لنقاب##ة ع##لى ع##دد ه##ام م##ن امل##لفات ال##قضائ##ية ال##تى ت##كون ف##يها
ال ##نقاب ##ة ط ##رف ##ا م ##باش ##را او غ ##ير م ##باش ##ر ع ##بر م ##سان ##دة ال ##صحفيني س ##واء ت ##علق م ##رك ##زه ##م
ال#قان#ون#ي ب#صفة ال#شاك#ي او املش#تكى ب#ه او ال#قائ#م ب#ال#حق ال#شخصي ،وق#د ت#باي#نت ه#ذه
ال## #قضاي## #ا ب## #ني م## #لفات ج## #زائ## #ية او ش## #كاي## #ات ج## #زائ## #ية و ت## #حقيقية و م## #دن## #ية و ع## #رف## #ية او
ش#كاي#ات ج#زائ#ية ب#ادرت ال#نقاب#ة ب#رف#عها ض#د اش#خاص م#ن ذل#ك ال#شكاي#ة الج#زائ#ية ال#تى
رف##عتها ال##نقاب##ة ض##د رج##ل االع##مال ش##فيق ج##راي##ة ب##تاري##خ  31اك##توب##ر  2016ع##لى إث##ر
ت##صري##حات##ه ب##إرش##اء ال##صحفيني وت##شوي##ههم والتح##ري##ض ع##ليهم وال##قضية امل##رف##وع##ة ض##ده
ف#ي شه#ر ج#وي#لية  2015وامل#تعلقة ب#التح#ري#ض ع#لى ال#صحفيني ال#تون#سيني وال#تعام#ل م#ع
جهات أجنبية موسومة باإلرهاب والتي لم تحرك فيها الجهات القضائية ساكنا .
وب#ال#نظر ال#ى ع#دد ال#قضاي#ا امل#رف#وع#ة ،ت#أت#ى ال#قضاي#ا ال#عرف#ية ع#لى راس ال#قائ#مة ،ح#يث
ت## #فاق## #مت ف## #ي ال## #فترة األخ## #يرة ظ## #اه## #رة ال## #طرد الج## #ماع## #ي ل## #لصحفيني وت## #شغيلهم ا ّل## #هش
والته #ّ #رب م ##ن س ##داد األج ##ور وم ##عال ##يم ال ##ضمان االج ##تماع ##ي ف ##ي ت #نّكر واض ##ح ل ##حقوق ##هم
االق ##تصادي ##ة واالج ##تماع ##ية ،وف ##ي م ##حاول ##ة الس ##تغالل ه ##ذا ال ##وض ##ع ب ##غاي ##ة ال ##تحكم ف ##ي
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امل#ضام#ني اإلع#الم#ية واس#تعمال#ها ألغ#راض ال ع#الق#ة ل#ها ب#امل#هنة ب#ما م#ن ش#أن#ه أن ي#ضرب
في العمق األسس األدبية لصحافة الجودة:
✴ القضايا الجارية:
ت#كفل ال#فري#ق ال#قان#ون#ي ل#لنقاب#ة ب#تقدي#م ق#ضاي#ا ش#غلية ب#اس#م امل#طرودي#ن ب#عد ان اس#توف#ت
النقابة كل محاوالت التفاوض من ضمنها نذكر:
• مج#موع#ة ال#صحاف#يني ض#د ق#ناة ح#نبعل :ال ت#زال ال#قضية ج#اري#ة وف#ي ط#ور ال#تقاري#ر
أمام أنظار املحكمة االبتدائية بأريانة.
) 9ملفات و  13جلسة الى حد هذا التاريخ(
• مج##موع##ة ال##صحاف##يني ض##د ق##ناة ت##ون##سنا :ال##قضية ج##اري##ة وف##ي ط##ور ال##تقاري##ر أم##ام
أنظار املحكمة االبتدائية بتونس.
)  10ملفات و 20جلسة الى حد هذا التاريخ(
• مج ##موع ##ة ال ##صحاف ##يني ض ##د ق ##ناة ال ##تون ##سية :ال ##قضية ف ##ي ال ##طور ال ##صلحي أم ##ام
القاضي الصلحي باملحكمة االبتدائية بتونس.
• مج ## #موع ## #ة ال ## #صحاف ## #يني ض ## #د ق ## #ناة "ف ## #يرس ## #ت ت ## #ي ف ## #ي"  :ث ## #الث م ## #لفات ب ## #ال ## #طور
التحضيرى امام القاضي الصلحي بمنوبة
• مج ##موع ##ة ال ##صحاف ##يني ض ##د ق ##ناة ال ##حوار :م ##لف واح ##د و 4ج ##لسات ال ##ى ح ##د ه ##ذا
التاريخ
• مج ##موع ##ة ال ##صحاف ##يني ض ##د ق ##ناة ال ##جنوب ##ية 2:م ##لفات و 18ج ##لسة ال ##ى ح ##د ه ##ذا
التاريخ
• إذاع ##ة املنس ##تير وإذاع ##ة ت ##ون ##س ال ##ثقاف ##ية  :إي ##داع م ##لف مج ##موع ##ة م ##ن ال ##صحاف ##يني
امل#تعلقة ب#عدم ت#رق#ية س#بعة ص#حاف#يني ب#مؤس#سة االذاع#ة ال#تون#سية وق#د ت#م ت#قدي#م ك#ل
امل#ؤي#دات ال#واق#عية وال#قان#ون#ية ل#تأي#يد ح#قهم ف#ي ال#ترق#ية أم#ام امل#حكمة اإلداري#ة والزال#ت
القضايا جارية.
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كما تكفل الفريق القانوني للنقابة برفع قضايا مدنية لفائدة عدد من الصحفيني .
ول#وض#ع حّ #د ل#لممارس#ات ف#ي امل#ؤس#سات امل#ذك#ورة س#اب#ق ال#تقى وف#د ع#ن ال#نقاب#ة ي#وم 12
أوت  2016أع#ضاء مج#لس ال#هيئة ال#عليا املس#تقلة ل#إلع#الم ال#سمعي ال#بصري و مّ #ده#ا
ب#قائ#مة امل#ؤس#سات ال#تي ال ت#حترم ب#نود ك#راس الش#روط ف#ي ض#رب#ها ال#حقوق االق#تصادي#ة
واالج## # #تماع## # #ية ل## # #لصحفيني و ط## # #لب م## # #ن ال## # #هيئة م## # #راج## # #عة إج## # #ازات ب## # #ث امل## # #ؤس## # #سات
امل#ذك#ورة.ك#ما ق#ام#ت ال#نقاب#ة ب#متاب#عة ال#قوان#ني األس#اس#ية ل#لمؤس#سات اإلع#الم#ية وم#واث#يق
العمل داخلها والتي تبقى شبه منعدمة لدى ّ
جل املؤسسات.
ك ##ما ت ##اب ##عت ال ##نقاب ##ة ف ##ي ال ##سياق ن ##فسه إع ##داد م ##شاري ##ع ت ##عدي ##ل ال ##قوان ##ني األس ##اس ##ية
ال#خاص#ة ب#مؤس#سات ال#تلفزة ال#تون#سية واإلذاع#ة ال#تون#سية ووك#ال#ة ت#ون#س إف#ري#قيا ل#ألن#باء
وال#تي أع#ده#ا أع#ضاء م#كات#ب ال#نقاب#ة ف#ي ه#ذه امل#ؤس#سات اإلع#الم#ية ال#عموم#ية ب#ال#تعاون
مع املستشارة القانونية للنقابة.
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 .Vالتوجه االستراتيجي للنقابة في مواجهة تفقير الصحفيني
وطردهم:
✴ تأسيس مرصد الحقوق املهنيّة للصحفيني التونسيني:

ت ##أس ##س م ##رص ##د ال ##حقوق امل ##هن ّية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني ب ##ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني
ال## #تون## #سيني ف## #ي  12أك## #توب## #ر  2016ب## #غاي## #ة ف## #ضح ك#ّ # #ل ال## #تجاوزات ل## #لحقوق ال## #شغلية
ل##لزم##الء وت##عزي##ز ت##ضام##نهم ف##ي أف##ق ت##نقية امل##ناخ االج##تماع##ي ال##صحفي ودع##م ص##حاف##ة
ال ##جودة .وق ##د أش ##رف أع ##ضاء امل ##كتب ال ##تنفيذي ال ##ذي ##ن ت ##شكل م ##نهم امل ##رص ##د إل ##ى ع ##قد
ل ##قاءات دوري ##ة ح ##ول امل ##لفات ال ##عال ##قة م ##ع ع ##دد م ##ن ال ##زم ##الء امل ##تعاون ##ني ف ##ي امل ##ؤس ##سات
اإلع#الم#ية ال#عموم#ية م#ن أج#ل ت#سوي#ة وض#عيات#هم ال#هشة ،وك#ذل#ك م#ع ع#دي#د ال#زم#الء ض#حاي#ا
عمليات الطرد التعسفي.
✴ تخصيص نسبة  05باملائة من عائدات اإلشهار العمومي لفائدة ودادية
الصحفيني التونسيني :

ن## #جحت ال## #نقاب## #ة ب## #عد م## #فاوض## #ات ط## #وي## #لة م## #ع ال## #حكوم## #ة ف## #ي ف## #رض ق## #رار ي## #ت ّم ب## #موج## #به
ت## #خصيص  05ب## #امل## #ائ## #ة م## #ن ع## #ائ## #دات اإلش## #هار وال## #بالغ## #ات ال## #عموم## #ية ل## #فائ## #دة ودادي## #ة
ال#صحاف#يني ب#ال#نقاب#ة تُس#تعمل ل#تقدي#م الخ#دم#ات االج#تماع#ية للمنخ#رط#ني وم#ن ب#ينها ت#وف#ير
جزء من رواتب الصحفيني املطرودين تجنيبا لهم من االحتياج وإمكانية التوظيف.
وت#أت#ي ه#ذه ال#نقطة ف#ي س#ياق االت#فاق ب#ني ال#هياك#ل امل#هنية ورئ#اس#ة ال#حكوم#ة ،ع#لى خ#لفية
ال#قرارات ال#وزاري#ة ح#ول اإلع#الم ال#تي ان#تظمت ي#وم  13ج#ان#في  ، 2017ع#لى ت#أس#يس
ه#يئة أو وك#ال#ة ل#توزي#ع اإلش#هار وال#بالغ#ات ال#عموم#ية ب#شكل ي#كفل ال#دي#موم#ة االق#تصادي#ة
مل ##ؤس ##سات ال ##صحاف ##ة امل ##كتوب ##ة واإلل ##كترون ##ية وي ##ضمن ال ##حقوق امل ##ادي ##ة ل ##لعام ##لني ف ##يها
ويؤسس لصحافة الجودة.
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✴ حول تفعيل قرار ترسيم  19صحافيا بمؤسسة اإلذاعة التونسيّة:

ال ##تزم ##ت ال ##حكوم ##ة ال ##تون ##سية إث ##ر اج ##تماع وزاري م ##ضيق ح ##ول اإلع ##الم ان ##عقد ي ##وم 13
ج#ان#في  2017ب#تفعيل ق#رار ت#رس#يم  19ص#حاف#يا ب#مؤس#سة اإلذاع#ة ال#تون#سية ف#ي أج#ل
ال ي#تجاوز أواخ#ر ف#يفري  ، 2017إال أ ّن ال#حكوم#ة ق#د ت#باط#أت لح#د اللح#ظة ف#ي اإلي#فاء
بالتزاماتها في الصدد.
ف## #في إط## #ار ات## #فاق## #ية ش## #راك## #ة ب## #ني م## #ؤس## #سة اإلذاع## #ة ال## #تون## #سية وم## #ؤس## #سة "إي## #رون## #دال"
ال ##سويس ##ري ##ة ،وم ##ن أج ##ل دع ##م إع ##الم ال ##قرب ف ##ي امل ##رح ##لة االن ##تقال ##ية ،تّ # #م ب ##داي ##ة س ##نة
 2012ت ##شغيل  19ص ##حاف ##يا ل ##لعمل ف ##ي  10م ##كات ##ب ج ##هوي ##ة مجه ##زة ب ##اس ##تدي ##وه ##ات
متطورة .وقد ت ّم ذلك وفق مناظرة راعت طبيعة الشهادات الجامعية والكفاءة.
#صت االت ##فاق ##ية ع ##لى ض ##رورة ان ##تداب ال ##صحفيني امل ##ذك ##وري ##ن ب ##داي ##ة م ##ن ج ##ان ##ف
وق ##د ن ّ #
 ،2015ل#كن ن#ظرا ل#لوض#ع امل#ال#ي ل#لمؤس#سة ف#قد تّ #م ت#أج#يل ت#سوي#ة ال#وض#عيات وت#كفلت
"إيروندال" بصرف جرايات الصحفيني.
ول## #كن ف## #ي س## #نة  2015ت ّ # #م االت## #فاق ف## #ي م## #حضر ج## #لسة م## #مضى م## #ن وزي## #ر ال## #شؤون
االج ##تماع ##ية ع ##لى ت ##سوي ##ة وض ##عية ال ##صحفيني ع ##ن ط ##ري ##ق إدم ##اج ##هم ب ##شكل ن ##هائ ##ي ف ##ي
املؤسسة بداية من جانفي .2016
✴ تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات االعالم العمومي:

ال ##تزم ##ت ال ##حكوم ##ة ب ##تسوي ##ة العش ##رات م ##ن ال ##وض ##عيات ال ##هشة ل ##لصحفيني ب ##مؤس ##سات
ال#تلفزة ال#وط#نية واإلذاع#ة ال#تون#سية ووك#ال#ة ت#ون#س إف#ري#قيا ل#ألن#باء ،وج#دد رئ#يس ال#حكوم#ة
ال##تزام##ه ب##تنفيذ ه##ذه ال##نقطة أث##ناء زي##ارت##ه مل##قر ال##نقاب##ة ص##باح ي##وم  14ج##ان##في 2017
وق##د ان##عقدت ف##ي ال##صدد ع##دي##د االج##تماع##ات م##ع م##سؤول##ني ف##ي ال##حكوم##ة ل##م ت##فض لح #دّ
اآلن إلى تقدم ملموس في الصدد.
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✴ تخصيص قطعة أرض لتشييد مساكن للصحفيني:

ف ##ي االج ##تماع ال ##وزاري امل ##ضيق امل ##شار إل ##يه س ##اب ##قا ت ّ #م إق ##رار ت ##خصيص ق ##طعة أرض
ل#فائ#دة م#نظوري ال#نقاب#ة م#ن أج#ل ت#شييد م#ساك#ن ل#لصحفيني م#ن أج#ل ت#حقيق حّ #د أدن#ى
م##ن االس##تقرار امل##هني ل##لصحفيني خ##اص##ة ف##ي ظ#ّ #ل ت##دن##ي أج##ور ال##عام##لني ف##ي ال##قطاع،
وش#يوع م#ظاه#ر ال#تشغيل ال ّ
#هش .وك#ان#ت ال#نقاب#ة ق#د ح#صلت ع#لى تعه#د ف#ي امل#وض#وع م#ن
قبل الحكومات املتعاقبة بل ُعرضت عليها في السنتني األخيرتني قطع أرض محددة.
وق ##د ت ##وص ##لت ال ##نقاب ##ة ب ##عد ج ##لسات م ##اراط ##ون ##ية م ##ع م ##سؤول ##ني ح ##كوم ##يني وإداري ##ني إل ##ى
تح## #دي## #د ق## #طعة األرض م## #حور ال## #قرار غ## #ير أ ّن ت## #باط## #ؤ ال## #طرف ال## #حكوم## #ي ف## #ي تس## #ري## #ع
املوضوع جعل األمر يراوح مكانه.
✴ اتفاقية مشتركة إطارية خاصة بالصحفيني:

ت#عتبر ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني أنّ#ه ال ي#مكن ح ّ#ل إش#كال#ية ال#تشغيل ال#هش
ل ##لصحفيني وال ##تالع ##ب ب ##حقهم امل ##هنيّة دون وض ##ع إط ##ار تش ##ري ##عي ون ##ظم ت ##شغيل ت ##حترم
التش ##ري ##عات وامل ##عاي ##ير ال ##ضام ##نة ل ##حقوق ال ##صحفيني وك ##رام ##تهم ،ول ##ذل ##ك ان ##كبت ط ##يلة
ال#سننت امل#اض#يتني ف#ي ال#عمل ع#لى مش#روع ات#فاق#ية ق#طاع#ية إط#اري#ة مش#ترك#ة ل#لصحفيني
إسوة بالتوجه العام للحركة الصحفية العاملية ،إنطالقا من قناعة مفادها " أن
االت##فاق##يات املش##ترك##ة ه##ي أف##ضل ط##ري##قة ل##تحقيق روات##ب أف##ضل وظ##روف ت##شغيل م##هن ّية
أف##ضل ،وه##ي أف##ضل وس##يلة لح##ماي##ة ال##حقوق امل##هن ّية واإلج##تماع##ية ل##لصحفيني وألع##ضاء
النقابة".
وقد ت ّم في هذا اإلطار:
• وضع مقاييس مضبوط للخبير الذي سيقوم بصياغة االتفاقية
• ال## #حصول ع## #لى ن## #صوص ات## #فاق## #يات مش## #ترك## #ة م## #ن ت## #جارب م## #ختلفة ع## #رب## #ية ودول # #يّة
العتمادها كتجارب مقارنة
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• وض ##ع م ##عاي ##ير إلن ##جاز دراس ##ة ح ##ول ال ##وض ##عية ال ##شغيلة ملنخ ##رط ##ي ال ##نقاب ##ة ل ##وض ##ع
ال#نقاش ح#ول ص#ياغ#ة االت#فاق#ية ف#ي إط#ار ت#ون#سي ب#حت ،وتّ #م ف#ي اإلب#ان إن#جاز ه#ذه
الدراسة على أن يت ّم تحيينها بشكل سنوي
• ال##دخ##ول ف##ي ن##قاش##ات م##ع ب##عض ال##خبراء وتّ #م اخ##تيار ال##عميد ال##ساب##ق ل##كلية ال##حقوق
ب ## #صفاق ## #س وال ## #خبير ف ## #ي االت ## #فاق ## #يات املش ## #ترك ## #ة األس ## #تاذ ن ## #وري م ## #زي ## #د ل ## #صياغ ## #ة
االتفاقية.
وق##د ش##ارك م##زي##د ف##ي دورة ت##دري##ب امل##درب##ني ف##ي ال##وس##اط##ة وامل##فاوض##ات ال##تي دارت أي##ام
 26و  27و  28و  29ن##وف##مبر  2016وت##د ّ
خ##ل ف##ي م##وض##وع "امل##فاوض##ات الج##ماع##ية
ف ##ي ال ##قان ##ون ال ##تون ##سي" .وق ##د ت ##واص ##ل ع ##دي ##د امل ##رات م ##ع امل ##كتب ال ##تنفيذي ل ##لنقاب ##ة أث ##ناء
ص#ياغ#ته ملش#روع االت#فاق#ية املش#ترك#ة ال#ذي ق#دم#ه ي#وم  30دي#سمبر  2016ف#ي اج#تماع
#وس#ع ب#حضور  53ق#يادي#ا ن#قاب#يا م#ن ال#عاص#مة وال#جهات ،وس#يتم وض#ع
م#كتب ت#نفيذي م ّ# #
م##سودة االت##فاق##ية ) ال##تي تج##دون##ها ف##ي امل##لحق األول( ف##ي ال##قري##ب ال##عاج##ل ل##لنقاش م##ن
خ##الل م##وق##ع ال##نقاب##ة وك##ذل##ك ف##ي م##ؤت##مره##ا ال##راب##ع  ،وس#يُت ّوج ذل##ك بحش##د ال##تعبئة ل##ها ف##ي
ات ##جاه ال ##تفاوض ح ##ول ##ها م ##ع األط ##راف امل ##عنية وإع ##داد ات ##فاق ##يات ج ##زئ ##ية م ##ع امل ##ؤس ##سات
اإلعالمية.
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 .VIفي العمل على صحافة حرة وذات جدوى:
إض#اف#ة إل#ى انخ#راط#ها ف#ي ك#ل امل#بادرات ل#صياغ#ة ج#ملة م#ن م#دون#ات الس#لوك ال#صحفية،
وت ##سييره ##ا ل ##عدي ##د ال ##دورات ف ##ي ال ##تعاط ##ي ال ##صحفي م ##ع ج ##ملة م ##ن ال ##قضاي ##ا ال ##هام ##ة،
#صب ج ##زء م ##هم م ##ن ع ##مل ال ##نقاب ##ة ط ##يلة ال ##سنة امل ##اض ##ية ،ص ##حبة ش ##رك ##ائ ##ها ع ##لى ب ##عث
ان ّ #
مجلس الصحافة )تجدون ملخصا ملسار تأسيسيه في امللحق الثاني(.
وف## #عال ت## #م االع## #الن ع## #ن ال## #هيئة ال## #وق## #تية ملج## #لس ال## #صحاف## #ة ي## #وم الخ## #ميس  20أف## #ري## #ل
 2017وال#تي ت#كون#ت م#ن ال#سيدة ح#بيبة امل#اج#ري وال#سيد امل#نوب#ي امل#روك#ي و ال#سيدة
ف#ضيلة ال#برق#اوي و ال#سيد مح#مد ال#عروس#ي ب#ن ص#ال#ح و ال َ#رئ#يس األول مل#حكمة ال#تعقيب
سابقا السيد خالد العياري.
وج##اء ه##ذا املج##لس ث##مرة ج##هود مش##ترك##ة لّ #
#كل م##ن ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني
وال## #جام## #عة ال## #تون## #سية مل## #دي## #ري ال## #صحف وال## #نقاب## #ة ال## #عام## #ة ل## #إلع## #الم وال## #نقاب## #ة ال## #تون## #سية
للمؤسسات اإلعالمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
وق ##د اع ##تبرت ال ##نقاب ##ة أن ه ##ذا االن ##جاز ه ##و ث ##مرة ج ##هود ج ##ميع األط ##راف امل ##تداخ ##لة ف ##ي
ت##شكيله م##نذ س##نوات وال##ذي دع##مته م##نظمة امل##ادة  19ف##ي ك##ل م##راح##له ،وأنّ##ه ج##اء ل##يؤك##د
أه#ميّة أن ي#كون ل#نا ه#يكل م#هني ن#راق#ب ب#ه أن#فسنا وي#كون ه#و ص#مام األم#ام ألخ#الق#يات
الصحفية .
املهنة ُ
وأك#دت ال#نقاب#ة ع#لى أه#مية اس#تعادة ث#قة الج#مهور ف#ي وس#ائ#ل اإلع#الم وه#و م#ا س#يدع#مه
ف ##ي املس ##تقبل دور مج ##لس ال ##صحاف ##ة ،س ##يما ب ##عد الخ ##روق ##ات امل ##تكررة ل ##بعض وس ##ائ ##ل
اإلعالم التي كانت سببا في تراجع مصداقيتها أمام املتلقي.
رح##ب االت ##حاد ال ##دول ##ي ل ##لصحفيني به ##ذا اإلن ##جاز وش ّ #ددت ع ##لى أه ##ميته م ##ن زاوي ##ة
وق ##د ّ #
م ##ساع ##دت ##ه ف ##ي وق ##ف انح ##دار مس ##توى ح ##ري ##ة االع ##الم ف ##ي ت ##ون ##س ،م ##ؤك ##دا ع ##لى ال ##دور
امل##رك##زي ال##ذي ل##عبته ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني ف##ي ج##هود ت##أس##يسه ب##وص##فه
مساعدا على نشر الصحافة النوعية وتعزيزها.
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رح##بت م ##نظمة امل ##ادة 19ب ##تأس ##يس " أول مج ##لس ص ##حاف ##ة ف ##علي ومس ##تقل
م ##ن ج ##ان ##بها ّ #
ف##ي ش##مال إف##ري##قيا والش##رق األوس##ط ،ودع##ت ب##لدان امل##نطقة إل##ى االق##تداء به##ذه التج##رب##ة
غ##ير املس##بوق##ة" م##عرب##ة ف##ي ال##وق##ت ن##فسه ع##ن أم##لها ف##ي أن ي##قوم املج##لس ب##دور م##هم ف##ي
ال#دف#اع ع#ن ح#ري#ة ال#صحاف#ة وض#مان ح#قّ ال#عموم ف#ي امل#علوم#ة وت#كري#س ت#قال#يد ال#تعدي#ل
الذاتي لدى الصحفيني ووسائل اإلعالم في تونس.

 .VIIتطوير اإلطار التشريعي:
واص ##لت ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني ط ##يلة ال ##سنة امل ##اض ##ية ق ##يادة امل ##جهود
ال ##وط ##ني م ##ن أج ##ل وض ##ع ق ##وان ##ني أس ##اس #يّة ح ##ام ##ية للح ##ري ##ات ال ##صحفيني وت ّ #م ف ##ي ه ##ذا
اإلطار:
*امل#صادق#ة ي#وم  09م#ارس  2016ع#لى ال#قان#ون األس#اس#ي امل#تعلق ب#حقّ ال#نفاذ إل#ى
امل##علوم##ات ب##عد ج##دل ك##بير ح##ول ال##فصل  24امل##تعلق ب##االس##تثناءات ،وي##عد ه##ذا ال##قان##ون
ن#صا ت#قدم#يا ت#عمل ال#نقاب#ة م#ع ك ّ#ل األط#راف امل#عنيّة ع#لى ح#ماي#ته ب#أوام#ر ت#طبيقية ت#تالءم
نصه وأهدافه.
مع ّ
• ص#ياغ#ة م#سودة ن#هائ#يّة ل#نص ال#قان#ون األس#اس#ي امل#تعلق بح#ريّ#ة ال#تعبير وال#صحاف#ة
وال ##طباع ##ة والنش ##ر ال ##ذي س ##يع ّوض امل ##رس ##وم  115ب ##عد م ##جهود أك ##ثر م ##ن س ##نة م ##ن
لقاءات لجنة الخبراء املضيقة واالستشارات الدوليّة و الجهويّة.
• االت ##فاق م ##ع ال ##هاي ##كا ع ##لى تش ##ري ##ك ك #ّ #ل األط ##راف امل ##عنيّة وال ##خبراء ف ##ي ال ##صياغ ##ة
ال## #نهائ ّ # #ية ملش## #روع ال## #قان## #ون األس## #اس## #ي امل## #عوض ل## #لمرس## #وم  116م## #ن خ## #الل ن## #فس
املقاربة التشاركيّة التي ت ّم العمل عليها في القانون املعوض للمرسوم . 115
• االت ##فاق م ##ع ك #ّ #ل األط ##راف امل ##عنيّة ع ##لى ف ##تح ورش ##ات م ##وس ##عة مل ##راج ##عة وت ##طوي ##ر ك #لّ
ال ##نظم ال ##قان ##ون ّ #ية امل ##نظمة ل ##عمل وك ##ال ##ة ت ##ون ##س إف ##ري ##قيا ل ##ألن ##باء وم ##ؤسس ##تي ال ##تلفزة و
اإلذاعة التونسيتني في آجال ال تتجاوز نهاية هذه السنة
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التوصيات
ان ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني ال##تون##سيني وب##عد خ##وض##ها ف##ي ح##ال##ة ح##ري##ة اإلع##الم ف##ي
ت#ون#س ف#ي ال#سنة ال#تي م#سحها ال#تقري#ر ال ت#خفي ق#لقها م#ن خ#طوات ال#عودة ال#ي الخ#لف
واألخ ##طار املح ##دق ##ة ب ##منسوب الح ##ري ##ات ال ##ذي ت ##م ت ##ضمينها ض ##من امل ##راس ##يم وال ##دس ##تور
ال#تون#سي ،و ت#ؤك#د ع#لى ض#رورة ال#يقظة ال#دائ#مة ل#لدف#ع ن#حو كس#ب م#جال أوس#ع للح#ري#ات
الصحفية التي فرضتها الثورة التونسية ورسختها جميع األطراف وتوصي :
• رئ ##اس ##ة ال ##حكوم ##ة ب ##اإلس ##راع ال ##عاج ##ل ب ##تنفيذ ك #ّ #ل ال ##تزام ##ات ##ها ت ##جاه ق ##طاع ال ##صحاف ##ة
واإلع ##الم ،وت ##فعيل ك #ّ #ل ق ##رارات املج ##لس ال ##وزاري امل ##ضيق ح ##ول اإلع ##الم امل ##نعقد ي ##وم
 13ج##ان##في  2017وال##تي أع##لن ع##نها رئ##يس ال##حكوم##ة ي##وس##ف ال##شاه##د ف##ي ال##يوم
املوالي خالل زيارته للنقابة
• الس ##لطة ال ##تنفيذي ##ة وخ ##اص ##ة وزارة ال ##داخ ##لية ب ##رف ##ع ي ##ده ##ا ع ##لى ح ##ري ##ة ال ##تنقل وال ##عمل
ب#النس#بة ل#لصحفيني وم#تاب#عة م#نظوري#ها امل#تورط#ني ف#ي اع#تداءات ع#لى ال#صحفيني م#ع
ف ## #سح م ## #جال ال ## #تتبع ال ## #قضائ ## #ي ل ## #كل م ## #ن ث ## #بت ت ## #ورط ## #هم ف ## #ي أع ## #مال ع ## #نف ض ## #د
الصحفيني.
• ال#نياب#ة ال#عموم#ية وم#ن خ#لفها وزارة ال#عدل ب#إب#طال ال#عمل ب#ال#نصوص املج#رم#ة ل#لعمل
ال#صحفي ال#واردة خ#ارج اط#ار امل#رس#وم#ني  115و  116واع#تبار ال#جنح امل#نصوص
ع#ليها ف#ي امل#رس#وم#ني ،امل#رج#ع األس#اس#ي ل#إلح#ال#ة م#ع م#راع#اة ال#خصائ#ص ال#تعدي#لية
للقطاع والتي تعود للهياكل املهنية ولحق الرد املكفول قانونا.
• الس##لطات امل##عنية ب##وض##ع ح##د الس##تعمال ق##ان##ون ال##طوارئ ،وق##ان##ون م##كاف##حة االره##اب
وغ ##سيل األم ##وال ،وامل ##حاك ##م ال ##عسكري ##ة ع ##لى اع ##تباره ##ا س ##يفا مس ##لطا ع ##لى أع ##ناق
الصحفيني لترهيبهم وتركيعهم.
• مج##لس ن##واب ال##شعب ب##ال##تفاع##ل اإلي##جاب##ي م##ع م##قترح##ات ال##نقاب##ة امل##تعلقة ب##مشاري##ع
ال#قوان#ني ال#خاص#ة بح#ري#ة ال#تعبير وال#صحاف#ة وال#طباع#ة والنش#ر ،وب#ال#تعدي#ل ال#سمعي
وال#بصري وال#هيئة ال#تي تش#رف ع#ليه وال#تي س#يتم اح#ال#تها ع#ليهم الح#قا ،وال#تي ُت#ثار
م ##خاوف ح ##قيقية ح ##ول ت ##وج ##هات ح ##كومّ # #ية ب ##صياغ ##تها ب ##ما ي ##تالءم م ##ع إرادت ##ها ف ##ي
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#اص ##ة أم ##ام ت ##نام ##ي
ت ##طوي ##ع اإلع ##الم واس ##تعمال ##ه ل ##غاي ##ات ال ع ##الق ##ة ل ##ها ب ##امل ##هنة ،خ # # # ّ #
م ##حاوالت ت ##هميش وإل ##غاء دور ال ##هيكل ال ##تعدي ##لي ل ##لقطاع ال ##سمعي ال ##بصري ع ##لى
ح ##ساب ت ##غول أص ##حاب ب ##عض امل ##ؤس ##سات اإلع ##الم ##ية ،وم ##حاوالت ت ##مري ##ر مش ##روع
ق ##ان ##ون ال ي ##رت ##قي إل ##ى مس ##توى امل ##رس ##وم  116وال ##قيام ب ##اس ##تشارات ش ##كلية دون
تشريك فعلي للهياكل املهنية
• ب##ضرورة ت##قيد ال##صحفيني ب##أخ##الق##يات امل##هنة ل##تفوي##ت ال##فرص##ة أم##ام ك##ل م##ن ي##ترب##ص
بح ##ري ##ة اإلع ##الم م ##ن خ ##الل ش ##يطنة امل ##هنة ووض ##ع ك ##ل ال ##صحفيني ف ##ي س ##لة واح ##دة
واستعداء عديد األطراف ملضايقتهم واإلعتداء عليهم
• ب#رب#ط اإلج#راءات ال#خاص#ة ب#اإلذاع#ات ف#ي م#ا ي#خص ال#تخفيض ف#ي م#علوم اإلرس#ال
اإلذاع#ي وال#تلفزي ب#مدى اح#ترام ه#ات#ه امل#ؤس#سات ل#لقوان#ني ال#شغلية وم#دى اح#ترام#ها
للعاملني فيها في ما يخص التغطية االجتماعية واعتماد عقود قانونية ومنصفة
• ب ##مطال ##بة ال ##فيفا ب ##ال ##تحقيق ف ##ي ش ##بهات ت ##ورط ال ##جام ##عة ال ##تون ##سية ل ##كرة ال ##قدم ف ##ي
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

إي ## #مان ## #ا ب ## #أه ## #مية ال ## #دور االس ## #ترات ## #يجي ل ## #لنشاط ال ## #صحفي ب ## #اع ## #تباره راف ## #دا أس ## #اس ## #يا
ل ##لدي ##مقراط ##ية وع ##نصرا ح ##يوي ##ا ف ##ي ال ##نهوض ب ##ال ##رأي ال ##عام ونش ##ر ال ##قيم وامل ##بادئ ال ##نبيلة
التي يقرها دستور  27جانفي  2014و املعايير الدولية

وح##رص##ا ع##لى ض##مان ح##ري##ة ال##رأي وال##فكر وال##تعبير واإلع##الم والنش##ر وال##حق ف##ي ال##نفاذ
إلى املعلومة

ووع ##يا ب ##ضرورة ت ##طوي ##ر ن ##شاط امل ##ؤس ##سات ال ##صحفية وتحس ##ني م ##ردودي ##تها وال ##نهوض
بأوضاع الصحفيني وتدعيم حقوقهم املادية واملعنوية والرفع من كفاءاتهم املهنية
وإدراك#ا أله#مية ال#حوار وال#تشاور م#ن أج#ل إق#ام#ة ع#الق#ات م#هنية م#تطورة ب#ني امل#ؤس#سات
ال ##صحفية ب ##مختلف أص ##ناف ##ها وال ##صحفيني ال ##عام ##لني ل ##دي ##ها ،ب ##ما ي ##ساه ##م ف ##ي ت ##حقيق
امل#صال#ح املش#ترك#ة ب#ني ال#طرف#ني وإرس#اء م#ناخ ق#ائ#م ع#لى ال#ثقة امل#تبادل#ة ب#ينهما وض#مان
أخالقيات املهنة الصحفية وخصوصية نشاط الصحفيني

ومن أجل تحقيق األهداف املذكورة ،اتفق الطرفان على ما يلي :
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الفصل  : 1موضوع االتفاقية
ي ## #تعلق م ## #وض ## #وع ه ## #ذه االت ## #فاق ## #ية ب ## #تنظيم ع ## #الق ## #ات ال ## #عمل ب ## #ني ال ## #صحفيني امل ## #حترف ## #ني
وامل ##ؤس ##سات ال ##تي تنش ##ط ف ##ي م ##جال ال ##صحاف ##ة واإلع ##الم والنش ##ر ،ب ##كاف ##ة أن ##واع ##ها ،وم ##ا
ي#ترت#ب ع#ن ت#لك ال#عالق#ات م#ن ح#قوق وواج#بات ب#ني األش#خاص ال#خاض#عني مل#جال ت#طبيق
ه ##ذه االت ##فاق ##ية .وه ##ي ت ##عتبر ب ##مثاب ##ة ات ##فاق ##ية إط ##اري ##ة لس ##لك ال ##صحفيني ،وت ##عتمد ك ##إط ##ار
م ##عياري إلب ##رام ات ##فاق ##يات خ ##اص ##ة داخ ##ل امل ##ؤس ##سات ال ##صحفية ،ت ##أخ ##ذ ب ##عني االع ##تبار
خ#صوص#ية ك#ل م#ؤس#سة وط#بيعة ن#شاط#ها ،ع#لى أن ال ت#كون أح#كام ه#ذه االت#فاق#يات أق#ل
ن ##فعا ل ##فائ ##دة ال ##صحفيني م ##ن األح ##كام ال ##تي ت ##تضمنها ه ##ذه االت ##فاق ##ية أو غ ##يره ##ا م ##ن
النصوص القانونية التي تنطبق عليهم.
الفصل  :2مجال تطبيق االتفاقية
ت ## #نطبق أح ## #كام ه ## #ذه االت ## #فاق ## #ية ،ف ## #ي س ## #ائ ## #ر ت ## #راب الج ## #مهوري ## #ة ال ## #تون ## #سية ،ع ## #لى ك ## #ل
امل#ؤس#سات ال#تي تنش#ط ف#ي م#جال ال#صحاف#ة امل#كتوب#ة وال#سمعية وال#بصري#ة واالل#كترون#ية
ووك ##االت اإلع ##الم والنش ##ر ،س ##واء ك ##ان ##ت ع ##موم ##ية أو خ ##اص ##ة .ك ##ما ت ##نطبق ع ##لى س ##ائ ##ر
ال ##صحفيني ال ##ذي ##ن ي ##مارس ##ون م ##هنتهم ل ##دى ت ##لك امل ##ؤس ##سات ب ##مقاب ##ل أج ##ر ،س ##واء ك ##ان ##وا
يعملون بصفة قارة أو غير قارة.
وي ##عتبر ص ##حفيا م ##حترف ##ا ف ##ي م ##فهوم ه ##ذه االت ##فاق ##ية ك ##ل ش ##خص ط ##بيعي ت ##كون م ##هنته،
ال ##تي يس ##تمد م ##نها م ##ورده األص ##لي ،ت ##قدي ##م خ ##دم ##ات ل ##لمؤس ##سات امل ##ذك ##ورة ع ##بر ال ##قيام
ب#األنش#طة ال#صحفية ال#تي ت#شمل خ#اص#ة إع#داد امل#واد اإلع#الم#ية والتح#ري#ر أو امل#ساه#مة
ف ##ي التح ##ري ##ر وال ##تصميم وال ##ترج ##مة وال ##توث ##يق وال ##قيام ب ##امل ##راس ##الت وال ##تصوي ##ر اإلع ##الم ##ي
وغ ##يره ##ا م ##ن الخ ##دم ##ات ال ##فنية ال ##تي ت ##تصل ب ##ال ##نشاط ال ##صحفي ،ب ##اس ##تثناء الخ ##دم ##ات
املتعلقة باإلشهار.
الفصل  :3مدة االتفاقية
أبرمت هذه االتفاقية ملدة غير معينة.
ال ي ##جوز ألي ط ##رف م ##وق ##ع ع ##لى ه ##ذه االت ##فاق ##ية أن ي ##طلب ال ##تراج ##ع ع ##نها أو م ##راج ##عة
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أح ##كام ##ها إال ب ##عد ال ##تنبيه ع ##لى ال ##طرف اآلخ ##ر ،ب ##واس ##طة رس ##ال ##ة م ##ضمون ##ة ال ##وص ##ول م ##ع
اإلع ##الم ب ##ال ##بلوغ ،وذل ##ك ف ##ي أج ##ل ال ي ##قل ع ##ن ث ##الث ##ة أشه ##ر ق ##بل ان ##تهاء ال ##سنة امل ##دن ##ية
ال ##جاري ##ة .وي ##جب أن ت ##كون ه ##ذه ال ##رس ##ال ##ة م ##رف ##قة ب ##مقترح ##ات ل ##تعوي ##ض أح ##كام االت ##فاق ##ية
امل##زم##ع ت##غييره##ا ب##أح##كام ج##دي##دة .ك##ما ي##تعني ال##دخ##ول ف##ي م##فاوض##ات ب##ني ال##طرف##ني ف##ي
أجل ال يتجاوز ثالثني يوما من تاريخ توجيه الرسالة.
وف##ي ص##ورة ع##دم ال##توص##ل إل##ى ات##فاق ق##بل ان##تهاء ث##الث##ة أشه##ر م##ن ت##اري##خ الش##روع ف##ي
امل ##فاوض ##ات ،ي ##مكن ل ##لطرف ##ني أن ي ##قررا ب ##االت ##فاق ب ##ينهما م ##واص ##لة ال ##تفاوض مل ##دة ث ##الث ##ة
أشه ##ر أخ ##رى ت ##بقى خ ##الل ##ها االت ##فاق ##ية س ##اري ##ة امل ##فعول .وإذا ل ##م ي ##حصل أي ات ##فاق ب ##عد
ان ##قضاء األج ##لني ال ##سال ##فني ،ي ##قع ال ##لجوء إل ##ى إج ##راءات امل ##صال ##حة ط ##بق م ##ا ت ##نص ع ##ليه
أح##كام مج##لة ال##شغل .وف##ي ص##ورة ع##دم ال##توص##ل إل##ى ت##سوي##ة ال##خالف ع##بر امل##صال##حة،
ي ##مكن ل ##لطرف ##ني ب ##ات ##فاق ب ##ينهما ال ##لجوء إل ##ى إج ##راءات ال ##تحكيم ط ##بق م ##قتضيات أح ##كام
مجلة الشغل.
وف ## #ي ك ## #ل ال ## #حاالت ت ## #بقى أح ## #كام االت ## #فاق ## #ية س ## #اري ## #ة امل ## #فعول ط ## #يلة م ## #دة ال ## #تفاوض أو
التصالح أو التحكيم.

الفصل  :4تفسير أحكام االتفاقية
ت##عرض ال##خالف##ات ال##تي ي##مكن أن ت##نشأ ح##ول ت##فسير أح##كام ه##ذه االت##فاق##ية ع##لى ل##جنة
ذات ت ##رك ##يبة م ##تناص ##فة ت ##تكون خ ##صيصا له ##ذا ال ##غرض م ##ن ق ##بل ال ##طرف ##ني امل ##وق ##عني ع ##لى
االت ##فاق ##ية .وإذا ل ##م ي ##حصل ات ##فاق ب ##ني أع ##ضاء ه ##ذه ال ##لجنة ي ##مكن ل ##لطرف ##ني امل ##عنيني،
ب#االت#فاق ب#ينهما ،ال#لجوء إل#ى ال#تحكيم ط#بق اإلج#راءات ال#تي ت#نص ع#ليها مج#لة ال#شغل.
وم#ا ت#قرره ال#لجنة امل#تناص#فة أو ه#يئة ال#تحكيم ف#يما ي#خص ال#خالف ال#قائ#م ح#ول ت#فسير
االتفاقية يعتبر جزءا ال يتجزأ منها.
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الفصل  :5مبدأ عدم التمييز
ت##نطبق أح##كام ه##ذه االت##فاق##ية دون أي ش##كل م##ن أش##كال ال##تمييز ب##ني ال##صحفيني ،س##واء
م## #ن ح## #يث ال## #جنس أو ال## #لون أو ال## #عقيدة أو ال## #رأي ال## #سياس## #ي أو االن## #تماء ال## #نقاب## #ي أو
اإلع##اق##ة أو ال##حال##ة ال##عائ##لية أو األص##ل االج##تماع##ي أو ال##وط##ني ،وي##كون م##ن ش##أن##ه خ##رق
مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وذلك وفق ما تقره أحكام الدستور واملعايير الدولية.
الفصل  :6حرية الرأي واحترام أخالقيات املهنة الصحفية
ت ##لتزم امل ##ؤس ##سات ال ##صحفية ب ##اح ##ترام خ ##صوص ##ية ال ##عمل ال ##صحفي وح ##ق ال ##صحفيني
ال#عام#لني ل#دي#ها ف#ي ح#ري#ة ال#رأي وال#تعبير ب#ما ي#مليه ع#ليه ض#ميره#م ،ف#ي ن#طاق م#ا ي#ضمنه
القانون.
وي#تعني ع#لى ك#ل األش#خاص ال#خاض#عني ألح#كام ه#ذه االت#فاق#ية اح#ترام أخ#الق#يات امل#هنة
ال#صحفية ط#بقا إلع#الن م#بادئ ع#مل ال#صحفيني ال#ذي ي#تبناه االت#حاد ال#دول#ي ل#لصحفيني
وميثاق أخالقيات الصحافة الذي تتبناه النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
الفصل  :7الحق النقابي
ت ##لتزم امل ##ؤس ##سات ال ##خاض ##عة ألح ##كام ه ##ذه االت ##فاق ##ية ب ##اح ##ترام ح ##ري ##ة ال ##صحفيني ف ##ي
االن#تماء ل#لنقاب#ة وامل#شارك#ة ف#ي ن#شاط#ها ف#ي ن#طاق التش#ري#ع ال#جاري ب#ه ال#عمل .وال ي#مكن
إلدارة امل## #ؤس## #سة ع## #ند ات## #خاذه## #ا ألي ق## #رار ي## #هم ال## #صحفيني أن تس## #تند ع## #لى اع## #تبارات
تمييزية تتعلق بانتماء الصحفي أو عدم انتمائه للنقابة أو ممارسته للنشاط النقابي.
ت##عترف إدارة امل##ؤس##سة ب##امل##نظمة ال##نقاب##ية امل##وق##عة ع##لى ه##ذه االت##فاق##ية م##مثلة ف##ي ن##واب##ها
الشرعيني باملؤسسة ،وتلتزم باحترام مهامها وصالحياتها القانونية.
ويتعه#د رئ#يس امل#ؤس#سة ،أو م#ن ي#مثله ب#صفة ق#ان#ون#ية ،ب#قبول ال#نواب ال#نقاب#يني ب#امل#ؤس#سة
م ##رة ف ##ي الشه ##ر ع ##لى األق ##ل ،وك ##لما دع ##ت ال ##ضرورة ل ##ذل ##ك .وي ##قدم ط ##لب امل ##قاب ##لة ك ##تاب ##يا
إلدارة امل ##ؤس ##سة ال ##تي ت ##جيب ع ##ليه ف ##ي ظ ##رف ث ##مان وأرب ##عني س ##اع ##ة ،وف ##ي ح ##ال ##ة ع ##دم
اإلج ##اب ##ة ي ##عتبر ال ##طلب م ##قبوال وت ##نعقد الج ##لسة ف ##ي ال ##تاري ##خ ال ##ذي ت ##ضمنه امل ##طلب .وف ##ي
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ص ##ورة ال ##تأك ##د ،ت ##جيب اإلدارة ع ##لى امل ##طلب ف ##ورا وف ##ي ه ##ذه ال ##حال ##ة ت ##نعقد الج ##لسة ف ##ي
اإلب ##ان .ويح ##رر ف ##ي ك ##ل ج ##لسة ب ##عد ان ##تهائ ##ها م ##حضر ي ##مضى م ##ن ال ##طرف ##ني وت ##دون ف ##يه
ج#ميع امل#سائ#ل ال#تي وق#ع ال#تعرض ل#ها ،ب#ما ف#ي ذل#ك ن#قاط االت#فاق ون#قاط االخ#تالف إن
وج ##دت .وت ##عتبر م ##دة الج ##لسة ب ##النس ##بة ل ##لنواب ال ##نقاب ##يني ال ##ذي ##ن ش ##ارك ##وا ف ##يها م ##دة ع ##مل
فعلي خالص األجر.
ك ##ما ي ##لتزم رئ ##يس امل ##ؤس ##سة ،أو م ##ن ي ##مثله ق ##ان ##ون ##يا ،ب ##قبول امل ##سؤول ##ني ال ##نقاب ##يني امل ##مثلني
ل#لنقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني ،وذل#ك اث#ر ت#قدي#م ط#لب ف#ي ال#غرض س#واء م#باش#رة
أو ع ##ن ط ##ري ##ق ال ##نواب ال ##نقاب ##يني ب ##امل ##ؤس ##سة وال ##ذي ##ن ي ##مكن ل ##هم امل ##شارك ##ة ف ##ي االج ##تماع
بطلب من النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
الفصل  :8صالحيات النواب النقابيني باملؤسسة والتسهيالت املمنوحة
لهم
ت ## #ضع إدارة امل ## #ؤس ## #سة ت ## #حت ت ## #صرف ال ## #نواب ال ## #نقاب ## #يني امل ## #مثلني ل ## #لصحفيني س ## #بورة
ل##لمعلقات ،ي##قع اس##تعمال##ها م##ن ط##رف##هم بح##ري##ة ف##ي ن##طاق التش##ري##ع ال##جاري ب##ه ال##عمل.
ك##ما ت##وف##ر ل##هم م##كتبا م##ؤث##ثا ي##حتوي ع##لى ال##وس##ائ##ل ال##ضروري##ة ل##عقد اج##تماع##ات##هم وح##فظ
وثائقهم والقيام باالتصاالت الالزمة في نطاق مهامهم.
ي##مكن ل##لنواب ال##نقاب##يني امل##مثلني ل##لصحفيني ع##قد اج##تماع##ات ب##هم داخ##ل امل##ؤس##سة ،ب##عد
إع##الم اإلدارة ب##ذل##ك ،ع##لى أن ت##لتئم ه##ذه االج##تماع##ات خ##ارج أوق##ات ال##عمل م##ا ل##م ي##تفق
ال#طرف#ان ع#لى خ#الف ذل#ك .ك#ما ي#مكن ل#هم االت#صال ب#ال#صحفيني ف#ي أم#اك#ن ع#ملهم ،أو
ف ##ي األم ##اك ##ن ال ##تي ي ##تواج ##دون ب ##ها داخ ##ل امل ##ؤس ##سة ،ق ##صد االط ##الع ع ##لى م ##شاغ ##لهم
وإعالمهم باملستجدات التي تتعلق بالنشاط النقابي.
ي#منح ل#لنواب ال#نقاب#يني امل#مثلني ل#لصحفيني ب#امل#ؤس#سة ال#وق#ت ال#ضروري ل#لقيام ب#مهام#هم
ف##ي ش##كل س##اع##ات خ##ال##صة األج##ر .وي##قع ض##بط ع##دد ه##ذه ال##ساع##ات وك##يفية اس##تعمال##ها
وخ ##الص ##ها ب ##االت ##فاق ب ##ني إدارة امل ##ؤس ##سة وال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني .وال
ت#دخ#ل ف#ي اح#تساب ه#ذه ال#ساع#ات األوق#ات امل#خصصة ل#الج#تماع#ات ب#ني إدارة امل#ؤس#سة
وال ## #نواب ال ## #نقاب ## #ني امل ## #مثلني ل ## #لصحفيني ال ## #عام ## #لني ب ## #ها ،وك ## #ذل ## #ك األوق ## #ات امل ## #خصصة
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مل##شارك##تهم ف##ي م##ؤت##مرات ن##قاب##ية ،ب##ال##بالد ال##تون##سية أو خ##ارج##ها .وف##ي ه##ذه ال##حال##ة ت##سند
ل##لنائ##ب ال##نقاب##ي رخ##صة اس##تثنائ##ية خ##ال##صة األج##ر ،ب##عد االس##تظهار ب##ال##دع##وة امل##وج##هة ل##ه
ل##لمشارك##ة ف##ي امل##ؤت##مر .وت##كون م##دة ال##رخ##صة م##ساوي##ة مل##دة امل##ؤت##مر ،ي##ضاف إل##يها ع##ند
االقتضاء الوقت املخصص للتنقل ذهابا وإيابا.
إذا وق#ع ت#كليف ص#حفي م#ن ط#رف ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيني ال#تون#سيني ل#يكون م#تفرغ#ا
ق##ارا ل##دي##ها ،ف##إن##ه ي##وض##ع ب##طلب م##ن ه##ذه امل##نظمة ع##لى ذم##ة ال##نشاط ال##نقاب##ي ،م##ع ت##متعه
ب#كام#ل أج#رت#ه أو ج#زء م#نها ب#عد االت#فاق ع#لى ذل#ك م#ع امل#ؤس#سة ال#تي ي#نتمي ل#ها .وي#بقى
ط#يلة ف#ترة إل#حاق#ه أو ت#فرغ#ه ل#دى امل#نظمة ال#نقاب#ية ف#ي وض#عية ع#دم م#باش#رة م#ع اح#تفاظ#ه
ب##كام##ل ح##قوق##ه ف##ي ال##ترق##ية واألق##دم##ية وب##االم##تيازات امل##خول##ة ف##ي م##ادة امل##رض وال##تقاع##د.
وف#ي ص#ورة ان#تهاء وض#عية اإلل#حاق أو ال#تفرغ ألي س#بب ك#ان ،ي#تعني إع#ادة إدم#اج#ه ف#ي
م ##رك ##ز ع ##مله األص ##لي داخ ##ل امل ##ؤس ##سة إن ك ##ان ش ##اغ ##را أو ف ##ي م ##رك ##ز ع ##مل آخ ##ر م ##طاب ##ق
ل##رت##بته ف##ي ال##صنف امل##هني ،وإذا أص##بح م##رك##ز ع##مله األص##لي ش##اغ##را ت##كون ل##ه األول##وي##ة
ليعني فيه.
الفصل  :9حماية النائب النقابي
ال ي##جوز ل##لمؤس##سة ات##خاذ أي ق##رار،ألي س##بب ك##ان ،ف##ي ش##أن ال##صحفي ال##ذي ي##نتمي
ل##ها و ل##ه ص##فة ن##ائ##ب ن##قاب##ي ،إال ب##عد ع##رض امل##وض##وع ع##لى ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني
ال ##تون ##سيني ،م ##ع اح ##ترام اإلج ##راءات ال ##قان ##ون ##ية امل ##نصوص ع ##ليها ب ##التش ##ري ##ع ال ##جاري ب ##ه
ال ##عمل .وك ##ل ق ##رار م ##خال ##ف ألح ##كام ه ##ذا ال ##فصل ،أو دون س ##بب ح ##قيقي وج ##دي ي ##برره،
ي ##عتبر ب ##اط ##ال وال ع ##مل ع ##ليه .وي ##ترت ##ب ع ##ن ب ##طالن ه ##ذا ال ##قرار إل ##غاء ج ##ميع آث ##اره وت ##مكني
الصحفي املعني بذلك القرار من التمتع بكامل حقوقه ومستحقاته.
الفصل  :10نظام االنتداب
ي ##خضع ان ##تداب ال ##صحفيني امل ##حترف ##ني مل ##قاي ##يس م ##وض ##وع ##ية ت ##تعلق ب ##كفاءت ##هم وخ ##برت ##هم
امل ##هنية ،وي ##قع تح ##دي ##د ه ##ذه امل ##قاي ##يس ب ##ال ##تشاور ب ##ني إدارة امل ##ؤس ##سة وال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية
للصحفيني التونسيني أو ممثليها الشرعيني داخل املؤسسة.
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وي## #قع ت## #خصيص  %50ع## #لى األق## #ل م## #ن م## #راك## #ز ع## #مل ال## #صحفيني ب## #امل## #ؤس## #سة ل## #فائ## #دة
امل#ترش#حني ال#حام#لني ل#شهادة ج#ام#عية ف#ي م#جال ال#صحاف#ة وع#لوم األخ#بار ،وف#ي ص#ورة
انتداب صحفي واحد باملؤسسة املعنية ،وجب أن يكون من ضمن هؤالء املترشحني.
ت ##لتزم إدارة امل ##ؤس ##سة ب ##عدم ال ##تعاق ##د م ##ع امل ##تعاون ##ني )بيجيس ##ت( ل ##لقيام ب ##أع ##مال ي ##مكن
ان#جازه#ا م#ن ط#رف ال#صحفيني ال#قاري#ن امل#نتمني ل#ها .ك#ما ت#لتزم ب#عدم ان#تداب ال#صحفيني
الذين ينتفعون بجراية التقاعد للقيام بمهام قارة باملؤسسة.
ف#ي ص#ورة وج#ود ش#غور ف#ي م#راك#ز ال#عمل امل#تصلة ب#ال#نشاط ال#صحفي داخ#ل امل#ؤس#سة،
أو إح##داث م##راك##ز ع##مل ج##دي##دة ت##تعلق به##ذا ال##نشاط ،ت##عطى األول##وي##ة ل##لمترش##حني ال##ذي##ن
ت#توف#ر ف#يهم الش#روط امل#طلوب#ة م#ن ض#من ال#صحفيني امل#نتمني ل#لمؤس#سة ق#بل ال#لجوء إل#ى
االن ##تداب ال ##خارج ##ي .وي ##تعني ع ##لى إدارة امل ##ؤس ##سة أن ت ##علم ك ##تاب ##يا ال ##صحفيني امل ##عنيني
ب##رغ##بتها ف##ي ال##قيام ب##االن##تداب##ات ف##ي م##راك##ز ال##عمل امل##ذك##ورة ق##صد ت##مكينهم م##ن ت##قدي##م
ترشحاتهم.
ي ##قع ان ##تداب ال ##صحفيني امل ##حترف ##ني ب ##مقتضى ع ##قود ع ##مل غ ##ير م ##عينة امل ##دة ،ب ##اس ##تثناء
ال##حاالت امل##نصوص ع##ليها الح##قا .وي##مكن أن ي##خضع ال##صحفي ال##ذي ي##نتدب ب##مقتضى
ع#قد غ#ير م#عني امل#دة إل#ى ف#ترة تج#رب#ة أو اخ#تبار تح#دد ب#ات#فاق ال#طرف#ني ف#ي ع#قد ال#عمل،
ع ##لى أن ال ت ##تجاوز م ##دت ##ها س ##تة أشه ##ر ق ##اب ##لة للتج ##دي ##د م ##رة واح ##دة ول ##نفس امل ##دة .وك ##لما
ت ##واص ##ل ع ##مل ال ##صحفي ب ##امل ##ؤس ##سة ب ##عد ان ##تهاء ف ##ترة التج ##رب ##ة ،دون إع ##الم ##ه ك ##تاب ##يا
بتج##دي##ده##ا ،أو ت##واص##ل ع##مله ب##عد ان##تهاء ف##ترة التج##دي##د ،ف##إن##ه ي##عتبر م##نتدب##ا ب##صفة ق##ارة
ونهائية.
ي#مكن ب#صفة اس#تثنائ#ية أن ي#قع ان#تداب ال#صحفي ب#مقتضى ع#قد مح#دد امل#دة إذا ك#ان#ت
امل ##همة امل ##سندة ل ##ه ت ##كتسي ب ##طبيعتها ص ##بغة ظ ##رف ##ية وم ##ؤق ##تة ،ع ##لى أن ال ت ##تجاوز م ##دة
ال##عقد ف##ي ك##ل ال##حاالت س##نة ،م##ع إم##كان##ية تج##دي##ده م##رة واح##دة ول##نفس امل##دة .وي##تعني أن
يبرم العقد كتابيا ،وفي غياب الكتب يعتبر العقد مبرما ملدة غير معينة.

48

إذا ت ##واص ##ل ع ##مل ال ##صحفي ل ##دى امل ##ؤس ##سة ب ##عد ان ##قضاء امل ##دة الج ##ملية ل ##لعقد ،ف ##إن ##ه
ي##صبح ص##حفيا ق##ارا ،م##ع األخ##ذ ب##عني االع##تبار أق##دم##يته ال##ساب##قة داخ##ل امل##ؤس##سة ،دون
خضوعه لفترة تجربة.
ف#ي ك#ل ال#حاالت تس#لم إدارة امل#ؤس#سة ل#لصحفي ف#ور ان#تداب#ه وث#يقة ك#تاب#ية تح#دد ط#بيعة
ع#مله وال#صنف وال#درج#ة امل#طاب#قني لخ#طته امل#هنية واألج#ر امل#قاب#ل ل#ذل#ك .ك#ما ي#قع إع#الم#ه
كتابيا بكل تغيير الحق في صنفه املهني.
الفصل  :11األجور واملنح
ي## #تقاض## #ى ال## #صحفي أج## #را أس## #اس## #يا يح## #دد حس## #ب ال## #صنف امل## #هني ال## #ذي ي## #نتمي ل## #ه
وال## #درج## #ة ال## #تي ي## #وج## #د ف## #يها ،وذل## #ك ط## #بقا لج## #داول األج## #ور ال## #تي ي## #قع ض## #بطها ص## #لب
االت ##فاق ##يات ال ##خاص ##ة داخ ##ل امل ##ؤس ##سات ال ##صحفية أو ص ##لب ال ##قوان ##ني األس ##اس ##ية .ك ##ما
ي ##نتفع ال ##صحفي ب ##امل ##نح واالم ##تيازات امل ##كملة ل ##ألج ##ر األس ##اس ##ي ط ##بق م ##ا ي ##نص ع ##ليه
القانون واالتفاقيات املذكورة.
الفصل  :12التدرج والترقية
تتح ##دد وض ##عية ال ##صحفيني داخ ##ل امل ##ؤس ##سة حس ##ب أص ##ناف ##هم ودرج ##ات ##هم امل ##هنية ال ##تي
تضبط صلب جدول يلحق باالتفاقية الخاصة بكل مؤسسة أوبالقانون األساسي.
ي ##تمثل ال ##تدرج ف ##ي ان ##تقال ال ##صحفي م ##ن درج ##ة إل ##ى درج ##ة أخ ##رى أع ##لى م ##نها ،وذل ##ك
بصفة آلية حسب أقدميته في العمل داخل املؤسسة وفق ما يضبطه الجدول املذكور.
وت ##تمثل ال ##ترق ##ية ف ##ي ارت ##قاء ال ##صحفي م ##ن ص ##نف م ##هني إل ##ى ص ##نف أع ##لى م ##نه ف ##ي
ال#تخصص ،وي#كون ذل#ك ب#ال#نظر مل#ا ل#نشاط#ه م#ن ق#يمة م#هنية تح#دد حس#ب م#قاي#يس ي#قع
ض ##بطها ب ##االت ##فاق ب ##ني إدارة امل ##ؤس ##سة وال ##نواب ال ##نقاب ##يني امل ##مثلني ل ##لصحفيني ال ##عام ##لني
ب#ها .وي#قع ض#بط ج#دول ال#ترق#يات ف#ي م#وف#ى شه#ر ن#وف#مبر م#ن ك#ل س#نة م#دن#ية ،ع#لى أن
يبدأ مفعول الترقيات التي يقع إقرارها بداية من شهر جانفي من السنة املوالية.
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الفصل  :13تغطية املصاريف املتعلقة بالنشاط املهني للصحفيني
ت##تول##ى امل##ؤس##سة ت##غطية ك##ل امل##صاري##ف ال##تي ي##نفقها ال##صحفيون امل##نتمون ل##ها ب##مناس##بة
ق## #يام## #هم ب## #عملهم ،وذل## #ك ب## #عد ت## #قدي## #م وص## #والت ف## #ي ال## #غرض .وت## #شمل ه## #ذه امل## #صاري## #ف
ب ##ال ##خصوص :ال ##تكال ##يف امل ##تعلقة ب ##االت ##صاالت ال ##تي ي ##قوم ب ##ها ال ##صحفي أث ##ناء ع ##مله أو
ب ##مناس ##بته ،ب ##ما ف ##يها االت ##صاالت ال ##هات ##فية وال ##فاك ##سات وت ##رك ##يب أو اس ##تئجار الخ ##طوط
ال ##هات ##فية ف ##ي امل ##نزل ،وت ##كال ##يف االن ##ترن ##ت ،وم ##صاري ##ف ش ##راء امل ##نشورات ال ##رس ##مية أو
امل ##تخصصة ،وم ##صاري ##ف ال ##تنقل واإلق ##ام ##ة امل ##ترت ##بة ع ##ن ان ##جاز امل ##هام ال ##تي ي ##كلف ب ##ها
ال#صحفي خ#ارج امل#ؤس#سة .ك#ما ت#سند ل#لصحفيني امل#كلفني ب#مهمة ب#ال#خارج م#نحة ي#وم#ية
ال يقل مقدارها عما تمنحه اإلدارات العمومية.
الفصل  :14مدة العمل والساعات اإلضافية
ت ##ضبط م ##دة ال ##عمل وف ##ق ال ##نظام االع ##تيادي ب  40س ##اع ##ة ف ##ي األس ##بوع أو م ##ا ي ##عادل ##ها
م#ن ال#ساع#ات ال#تي ي#قع ت#وزي#عها حس#ب م#دة م#ن ال#زم#ن غ#ير األس#بوع وال ت#تجاوز ال#عام
ال#واح#د .وب#النس#بة ل#لصحفيني ال#ذي#ن ي#كلفون ب#مهام خ#ارج امل#ؤس#سة ،ت#ضاف مل#دة ال#عمل
الفعلي فترات التنقل ذهابا وإيابا النجاز املهمة.
وت ##عتبر س ##اع ##ات ال ##عمل امل ##قضاة ب ##عد امل ##دة االع ##تيادي ##ة امل ##ذك ##ورة س ##اع ##ات إض ##اف ##ية ي ##قع
خ ##الص ##ها ب ##زي ##ادة ف ##ي األج ##ر ط ##بق التش ##ري ##ع ال ##جاري ب ##ه ال ##عمل .وي ##مكن أن ي ##قع ت ##قدي ##ر
حج##م ال##ساع##ات اإلض##اف##ية ب##صفة ج##ملية وج##زاف##ية ب##االت##فاق ب##ني إدارة امل##ؤس##سة وال##نواب
النقابيني املمثلني للصحفيني العاملني بها.
ك ##ما ت ##سند ل ##لصحفيني ال ##ذي ##ن ي ##عملون ف ##ي ح ##صص ل ##يلية ،ب ##عد ال ##ساع ##ة ال ##راب ##عة ب ##عد
الزوال ،زيادة في األجر قدرها  % 20من األجر األساسي ملجموع الحصة.
الفصل  :15الراحة األسبوعية
ي ##نتفع ال ##صحفي ب ##راح ##ة أس ##بوع ##ية ت ##قدر ب.....وي ##نتفع خ ##الل ##ها ب ##كام ##ل م ##رت ##به م ##ن أج ##ر
أساسي ومنح مكملة له.
50

الفصل  :16الراحة السنوية
ي#نتفع ك#ل ص#حفي م#باش#ر مل#هنته ب#إج#ازة س#نوي#ة خ#ال#صة األج#ر ت#تناس#ب م#دت#ها م#ع أي#ام
ال ##عمل خ ##الل ال ##سنة وت ##قدر ب  30ي ##وم ##ا ع ##ن ك ##ل س ##نة ك ##ام ##لة .وي ##ضاف مل ##دة اإلج ##ازة
أسبوع عندما تكون أقدمية الصحفي باملؤسسة عشر سنوات أو أكثر.
ي##تقاض##ى ال##صحفي أث##ناء م##دة اإلج##ازة ال##سنوي##ة ك##ام##ل م##رت##به م##ن أج##ر أس##اس##ي وم##نح
مكملة له.
ي ##ضبط ج ##دول ال ##دخ ##ول ف ##ي اإلج ##ازات ال ##سنوي ##ة ب ##االت ##فاق ب ##ني إدارة امل ##ؤس ##سة وال ##نواب
ال ##نقاب ##يني ل ##لصحفيني امل ##نتمني له ##ذه امل ##ؤس ##سة .وي ##مكن أن تج ##زأ م ##دة ال ##راح ##ة ال ##سنوي ##ة
حس#ب م#قتضيات س#ير ال#عمل أو ب#طلب م#ن ال#صحفي ،م#ع ت#مكينه ف#ي ك#ل ال#حاالت م#ن
اختيار الفترة املناسبة له للتمتع بنصف مدة اإلجازة على األقل بصفة متواصلة.
الفصل  :17رخصة املرض
ف#ي ص#ورة ت#وق#ف ال#صحفي ع#ن ال#عمل ألس#باب ت#تعلق ب#حال#ته ال#صحية ،ي#نتفع ب#رخ#صة
م ##رض بش ##رط اإلدالء ف ##ي ظ ##رف  48س ##اع ##ة ب ##شهادة ط ##بية ت ##بني ن ##وع اإلص ##اب ##ة وامل ##دة
امل## #حتملة ل## #لتوق## #ف ع## #ن ال## #عمل .وي## #تمتع أث## #ناء ذل## #ك ب## #ال## #تغطية امل## #خول## #ة ل## #ه ط## #بق ال## #نظام
ال##قان##ون##ي ل##لتأم##ني ع##لى امل##رض ،ت##ضاف ل##ها م##نحة ت##كميلية م##ن امل##ؤس##سة ب##ما ي##سمح ل##ه
باالحتفاظ بكامل مرتبه.
ويس ## #تأن ## #ف ال ## #صحفي ع ## #مله م ## #باش ## #رة ب ## #عد ان ## #تهاء رخ ## #صة امل ## #رض ب ## #نفس ال ## #حقوق
واالمتيازات املطابقة لصنفه املهني.
الفصل  :18نظام التأمني التكميلي عن املرض
ت ##برم امل ##ؤس ##سة م ##ع ش ##رك ##ة ت ##أم ##ني ع ##قدا ل ##توف ##ير ت ##أم ##ني ت ##كميلي ع ##ن امل ##رض وذل ##ك ل ##تغطية
ت ##كال ##يف ال ##عالج واألدوي ##ة ال ##تي ال ي ##تكفل ب ##ها ال ##صندوق ال ##وط ##ني ل ##لتأم ##ني ع ##لى امل ##رض.
وي##مكن ل##كل ص##حفي االنخ##راط ف##ي ه##ذا ال##نظام ال##تكميلي حس##ب ش##روط وإج##راءات ي##تم
االتفاق عليها بني املؤسسة واملنظمة النقابية املوقعة على هذه االتفاقية.
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الفصل  :19حماية األمومة
ت##نتفع امل##رأة ال##صحفية ف##ي ص##ورة الح##مل ،بش##رط اإلدالء ب##شهادة ط##بية ،ب##إج##ازة ال ت##قل
م##دت##ها ع##ن  14أس##بوع##ا ،ع##لى أن ت##شمل ف##ترة إج##ازة مل##دة  6أس##اب##يع ب##عد والدة ال##طفل.
وف ##ي ص ##ورة ت ##عرض ##ها ل ##لمرض أو مل ##ضاع ##فات ن ##اج ##مة ع ##ن الح ##مل أو ال ##والدة ،ت ##منح ل ##ها
إجازة إضافية بناء على شهادة طبية في الغرض.
وت#حاف#ظ ع#لى م#رت#بها ك#ام#ال أث#ناء ف#ترة ال#توق#ف ع#ن ال#عمل ،ب#عد ط#رح امل#نحة امل#خول#ة ل#ها
قانونيا طبق نظام التأمني عن املرض.
ي##مكن الج##مع ب##ني رخ##صة ال##والدة ورخ##صة ال##راح##ة ال##سنوي##ة .وع##ند ن##هاي##ة رخ##صة ال##والدة
ي ##مكن ل ##لمرأة ال ##صحفية أن ت ##نتفع ب ##طلب م ##نها ب ##عطلة أم ##وم ##ة ف ##ي ح ##دود  6أشه ##ر م ##ع
استحقاق نصف مرتبها.
ك##ما ت##نتفع ب##فترة راح##ة خ##ال##صة األج##ر ،ل##توف##ير ال##رض##اع##ة مل##ول##وده##ا ،م##دت##ها س##اع##تان ف##ي
ال#يوم ،واح#دة ع#ن ال#حصة ال#صباح#ية وال#ثان#ية ع#ن ال#حصة امل#سائ#ية ،م#ع إم#كان#ية الج#مع
ب ##ني ال ##ساع ##تني ف ##ي ف ##ترة واح ##دة .ويس ##تمر االن ##تفاع ب ##راح ##ة ال ##رض ##اع ##ة مل ##دة س ##نة ك ##ام ##لة
ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الوالدة.
الفصل  :20أيام األعياد والعطل الرسمية
ت ##ضبط أي ##ام األع ##ياد وال ##عطل ال ##رس ##مية ال ##خال ##صة األج ##ر حس ##ب ال ##قوان ##ني ال ##جاري ب ##ها
ال ##عمل .وإذا اض ##طر ال ##صحفي مل ##واص ##لة ن ##شاط ##ه امل ##هني خ ##الل األي ##ام امل ##ذك ##ورة ،بس ##بب
مصلحة العمل ،فانه ينتفع بزيادة في األجر بنسبة  % 100من مرتبه الجملي.
الفصل  :21الرخص الخاصة ألسباب عائلية

ي#نتفع ال#صحفيون ال#ذي#ن ت#نسحب ع#ليهم ه#ذه االت#فاق#ية ب#رخ#ص خ#اص#ة ألس#باب ع#ائ#لية،
م ##ع اح ##تساب ك ##ام ##ل م ##رت ##بهم ،وذل ##ك ف ##ي ال ##حاالت امل ##نصوص ع ##ليها ب ##ال ##فصل  21م ##ن
االتفاقية املشتركة املتعلقة بمؤسسات الصحافة املكتوبة وما شابهها.
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الفصل  :22الرخص االستثنائية بدون أجر
ي#مكن أن ت#منح ل#لصحفي ب#طلب م#نه رخ#صة ب#دون أج#ر ،ألس#باب ت#تعلق ب#مواص#لة ت#كوي#نه
ف##ي م##جال اخ##تصاص##ه أو ألس##باب ش##خصية ،م##ع اح##تفاظ##ه ب##حقوق##ه امل##رت##بطة ب##األق##دم##ية
وح#قوق#ه ف#ي م#ادة ال#تأم#ني ال#تكميلي ع#ن امل#رض .وي#قع ض#بط ه#ذه ال#رخ#صة ب#ات#فاق ب#ني
الطرفني.
الفصل  :23التكوين املهني والرسكلة
تتعه ##د امل ##ؤس ##سة ب ##تمكني ال ##صحفيني ال ##عام ##لني ل ##دي ##ها ب ##تسهيل ت ##كوي ##نهم ورس ##كلتهم م ##ن
أج## #ل تحس## #ني م## #هارات## #هم ،وذل## #ك حس## #ب ب## #رن## #ام## #ج س## #نوي ي## #قع االت## #فاق ع## #ليه ب## #ني إدارة
امل## #ؤس## #سة وال## #نقاب## #ة ال## #وط## #نية ل## #لصحفيني ال## #تون## #سيني .وي## #ضبط ه## #ذا ال## #برن## #ام## #ج ش## #روط
املشاركة في التكوين وكيفية تغطية تكاليفه من طرف املؤسسة.
الفصل  :24حفظ الصحة والسالمة املهنية
تتخ ##ذ امل ##ؤس ##سة ك ##اف ##ة ال ##تداب ##ير ال ##الزم ##ة ل ##ضمان ص ##حة ال ##صحفيني ال ##عام ##لني ل ##دي ##ها
ووق## #اي## #تهم م## #ن امل## #خاط## #ر امل## #هنية .ك## #ما ت## #لتزم ب## #أن ت## #وف## #ر ل## #هم الح## #ماي## #ة ال## #ضروري## #ة م## #ن
االع ##تداءات ال ##تي ق ##د ي ##تعرض ##ون ل ##ها ب ##مناس ##بة ع ##ملهم وال ##تي ق ##د ت ##مس م ##ن ك ##رام ##تهم أم
س ##الم ##تهم الجس ##دي ##ة أو م ##متلكات ##هم ،وت ##قدم ل ##هم ال ##دع ##م ال ##ضروري ل ##لقيام ب ##اإلج ##راءات
ال ##الزم ##ة ل ##لدف ##اع ع ##نهم ع ##ندم ##ا ي ##تعرض ##ون مل ##ثل ت ##لك االع ##تداءات أو ع ##ندم ##ا تس ##لط ع ##ليهم
تتبعات قضائية بسبب ممارستهم ملهامهم.
الفصل  :25حقوق التأليف
ت##لتزم امل##ؤس##سات ال##صحفية ب##اح##ترام ح##قوق ال##تأل##يف ل##فائ##دة ال##صحفيني ع##لى إن##تاج##هم
ال ##فكري وال ##فني ،وتتعه ##د ب ##ال ##خصوص ب ##أن ي ##قع نش ##ر أع ##مال ##هم ب ##أس ##مائ ##هم ال ##حقيقية أو
ب##أس##مائ##هم امل##ختارة ،م##ع ح##قهم ف##ي ح##جب االس##م إذا رغ##بوا ف##ي ذل##ك .ك##ما ت##لتزم ب##أن ال
يقع أي تحريف ألعمالهم أو تغيير في مضمونها دون موافقتهم مسبقا قبل نشرها.
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ال ي#مكن ل#لمؤس#سة ال#صحفية أن ت#قوم ب#بيع األع#مال ال#تي أن#تجها ال#صحفي أث#ناء ع#مله
لديها أو إحالتها للغير بأي شكل كان ،إال بعد الحصول على ترخيص منه.
ي## #حق ل## #لصحفي أن ي## #تقاض## #ى م## #بلغا ع## #ن أي اس## #تعمال إض## #اف## #ي ت## #قوم ب## #ه امل## #ؤس## #سة
ل#ألع#مال ال#تي أن#تجها ال#صحفي أث#ناء ع#مله ل#دي#ها ،ب#ما ف#ي ذل#ك إع#ادة النش#ر أو إع#ادة
اإلن ##تاج أو ال ##بيع .وي ##تم االت ##فاق ب ##ني امل ##ؤس ##سة وال ##نقاب ##ة ع ##لى ك ##يفية إس ##ناد ذل ##ك امل ##بلغ،
ع#لى أن ال ي#قل ع#ن  % 70م#ن امل#بلغ الج#ملي ال#ذي ت#تقاض#اه امل#ؤس#سة م#ن االس#تعمال
اإلضافي لتلك األعمال.

الفصل  :26بند الضمير
ف ##ي ص ##ورة ح ##صول أي ت ##غيير ج ##وه ##ري ف ##ي الخ ##ط التح ##ري ##ري ل ##لمؤس ##سة ال ##صحفية ،أو
إح##ال##ة ن##شاط##ها ل##لغير أو ت##وق##فها ع##ن ال##نشاط ألي س##بب م##ن األس##باب ،ي##حق ل##لصحفي
أن ي##نهي ع##قد ع##مله م##عها ،دون ت##نبيه مس##بق ،م##ع ض##مان ح##صول##ه ع##لى ت##عوي##ض م##ساو
مل ##ا ي ##تقاض ##اه ف ##ي ص ##ورة إن ##هاء ال ##عقد ب ##مبادرة م ##ن امل ##ؤس ##سة.وال ي ##جوز التخ ##لي ع ##ن ب ##ند
الضمير بأي شكل كان.
الفصل  :27االستقالة
ي ##حق ل ##لصحفي أن ي ##قدم بح ##ري ##ة اس ##تقال ##ته م ##ن امل ##ؤس ##سة ال ##تي ي ##عمل ل ##دي ##ها ألي س ##بب
ك##ان .وي##تعني ع##ليه اح##ترام أج##ل اإلع##الم املح##دد بشه##ر ،ب##اس##تثناء ال##حاالت ال##تي ت##ندرج
ضمن أحكام الفصل  26من هذه االتفاقية واملتعلقة ببند الضمير.
ال ت##عتبر اس##تقال##ة ال##صحفي ن##اف##ذة إال إذا وق##ع ت##قدي##مها ف##ي وث##يقة ك##تاب##ية ت##برز إرادت##ه
الصريحة في مغادرة املؤسسة نهائيا دون لبس وال شرط.
الفصل  :28إنهاء عقد العمل بمبادرة من املؤسسة
ف##ي ص##ورة إن##هاء ع##قد ال##عمل امل##برم مل##دة غ##ير م##عينة ب##مبادرة م##ن امل##ؤس##سة ،ي##تعني ع##ليها
إع##الم ال##صحفي ب##ذل##ك ك##تاب##يا ب##واس##طة رس##ال##ة م##ضمون##ة ال##وص##ول م##ع اإلع##الم ب##ال##بلوغ،
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واح## #ترام أج## #ل ال## #تنبيه امل## #نصوص ع## #ليه ب## #ال## #فصل  398م## #ن مج## #لة ال## #شغل .وي## #جب أن
ت##تضمن ال##رس##ال##ة تح##دي##دا دق##يقا ل##ألس##باب ال##حقيقية والج##دي##ة ال##تي م##ن ش##أن##ها أن ت##برر
إنهاء العقد.
وب#النس#بة ل#عقد ال#عمل امل#برم مل#دة م#عينة ،ي#تعني ع#لى امل#ؤس#سة ف#ي ص#ورة رف#ضها لتج#دي#د
ال#عقد أن ت#علم ال#صحفي ب#ذل#ك ،ب#واس#طة رس#ال#ة م#ضمون#ة ال#وص#ول م#ع اإلع#الم ب#ال#بلوغ،
قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد ،مع توضيح أسباب رفض التجديد.
ف ##ي ص ##ورة إن ##هاء ال ##عقد دون اح ##ترام م ##قتضيات اإلع ##الم املس ##بق امل ##نصوص ع ##ليه ف ##ي
ال ##فقرت ##ني ال ##ساب ##قتني م ##ن ه ##ذا ال ##فصل ،ت ##سند ل ##لصحفي م ##نحة ي ##كون م ##قداره ##ا م ##ساوي ##ا
لألجر الفعلي املقابل ملدة أجل اإلعالم بإنهاء العقد.
وت ##عطى األول ##وي ##ة ف ##ي تج ##دي ##د ال ##عقد ل ##لصحفي ال ##ذي ان ##تهى ع ##قد ع ##مله ف ##ي أج ##له إذا
اس#تمرت ال#حاج#ة ل#لمهمة ال#تي ك#ان م#كلفا ب#ها .ك#ما ت#عطى ل#ه األول#وي#ة ف#ي االن#تداب ع#ند
إح ##داث خ ##طة ع ##مل ق ##ارة ف ##ي ن ##فس اخ ##تصاص ##ه امل ##هني .وي ##تم إع ##الم ##ه ب ##ذل ##ك ب ##رس ##ال ##ة
م#ضمون#ة ال#وص#ول م#ع اإلع#الم ب#ال#بلوغ .وف#ي ص#ورة ع#دم ال#تحاق#ه ب#عمله ف#ي أج#ل أق#صاه
 15ي##وم##ا م##ن ت##اري##خ ب##لوغ##ه اإلع##الم ،ف##إن##ه ي##عتبر متخ##ليا ع##ن ح##قه ف##ي األول##وي##ة لتج##دي##د
العقد أو االنتداب.
الفصل  :29مكافأة نهاية الخدمة
ت ##سند ل ##كل ص ##حفي ي ##قع إن ##هاء ع ##قد ع ##مله ب ##مبادرة م ##ن امل ##ؤس ##سة ،دون ارت ##كاب ##ه لخ ##طأ
ج#سيم ،م#كاف#أة ت#قدر ب#أج#ر شه#ري#ن ع#ن ك#ل س#نة أق#دم#ية ب#امل#ؤس#سة ،أو ج#زء م#ن ال#سنة،
وذل ## #ك ع ## #لى أس ## #اس امل ## #رت ## #ب األخ ## #ير ال ## #ذي ك ## #ان ي ## #تقاض ## #اه ،م ## #ع م ## #راع ## #اة ج ## #ميع امل ## #نح
واالم## #تيازات امل## #كملة ل## #ه .وي## #مكن الج## #مع ب## #ني ه## #ذه امل## #كاف## #أة وم## #نحة ع## #دم اح## #ترام أج## #ل
اإلعالم بإنهاء العقد أو غرامات التعويض عن القطع التعسفي للعقد.
الفصل  :30الضمانات املتعلقة باملساءلة التأديبية
ال ت ##جوز ب ##أي ش ##كل م ##ن األش ##كال امل ##ساءل ##ة ال ##تأدي ##بية ل ##لصحفي بس ##بب م ##عتقدات ##ه أو
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م#مارس#ته لح#ري#ة ال#فكر وال#تعبير ف#ي ن#طاق م#ا ي#كفله ال#قان#ون أو بس#بب ت#مسكه ب#امل#بادئ
والقواعد التي تستوجبها أخالقيات املهنة.
وف#ي ص#ورة ارت#كاب ال#صحفي ألع#مال أو ت#صرف#ات ت#تضمن إخ#الال ب#واج#بات#ه امل#هنية ،ال
ي##مكن م##ساءل##ته م##ن ط##رف امل##ؤس##سة إال ب##عد إع##الم امل##نظمة ال##نقاب##ية ال##تي ي##قع ال##تشاور
م## #عها ح## #ول اإلج## #راءات ال## #تي ي## #مكن ات## #خاذه## #ا ف## #ي ه## #ذا ال## #شأن ،م## #ع ض## #رورة اح## #ترام
ال##ترات##يب ال##قان##ون##ية ال##تي ن##صت ع##ليها االت##فاق##ية امل##تعلقة ب##مؤس##سات ال##صحاف##ة امل##كتوب##ة
وما شابهها.
الفصل  :31شهادة العمل
تس ##لم ل ##لصحفي ب ##طلب م ##نه ش ##هادة ع ##مل ،س ##واء خ ##الل ف ##ترة ان ##تمائ ##ه ل ##لمؤس ##سة أو ع ##ند
م## #غادرت## #ه ل## #ها ألي س## #بب ك## #ان .وت## #تضمن ه## #ذه ال## #شهادة ب## #ال## #خصوص م## #عطيات ح## #ول
امل ##ؤس ##سة ال ##صحفية ال ##تي ع ##مل ل ##دي ##ها و أق ##دم ##يته ب ##ها وص ##فته امل ##هنية وامل ##هام امل ##تعاق ##بة
ال##تي ك##لف ب##ها .وال ي##مكن أن ت##تضمن ه##ذه ال##شهادة أي##ة ب##يان##ات م##ن ش##أن##ها ال##تشكيك
في الكفاءة املهنية للصحفي أو في سلوكه.
الفصل  :32املحافظة على الحقوق واالمتيازات املكتسبة
ال ي##مكن أن ي##ترت##ب ع##ن ت##طبيق أح##كام ه##ذه االت##فاق##ية أي م##ساس ب##ال##حقوق واالم##تيازات
ال ##عام ##ة أو ال ##خاص ##ة ال ##تي اكتس ##بها ال ##صحفيون ب ##مقتضى ن ##صوص ق ##ان ##ون ##ية أخ ##رى أو
بمقتضى بنود عقد العمل.
ف##ي ص##ورة وج##ود أي اخ##تالف أو ت##عارض ب##ني أح##كام ه##ذه االت##فاق##ية واألح##كام ال##واردة
ف##ي ن##صوص ق##ان##ون##ية أخ##رى ت##خضع ل##ها امل##ؤس##سة ،ي##تعني ت##طبيق األح##كام األك##ثر ن##فعا
لفائدة الصحفي.

الفصل  :33دخول أحكام االتفاقية حيز النفاذ
ي##بدأ م##فعول ه##ذه االت##فاق##ية م##ن ت##اري##خ ال##توق##يع ع##ليها ،م##ا ل##م ي##تفق ال##طرف##ان ع##لى خ##الف
ذلك
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مسار تأسيس مجلس الصحافة في تونس
.1

مراحل التأسيس:

م ّ#ر ت#رك#يز ال#هيئة ال#وق#تية ب#مراح#ل ع#دة ان#طلقت ن#هاي#ة  2012و ب#داي#ة  2013ب#ان#طالق
امل ##شاورات ب ##ني ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيني ال ##تون ##سيني وال ##جام ##عة ال ##تون ##سية مل ##دي ##ري
الصحف حول مشروع إرساء مجلس الصحافة.

وع#لى م#دى س#نة  2013ع#قدت ع#دي#د ج#لسات ال#عمل واالج#تماع#ات ال#تشاوري#ة مل#ناق#شة
املشروع بني ممثلي النقابة والجامعة.
كما عقدت في الصدد عدة جلسات و ورشات عمل.

•  11أف##ري##ل  : 2013ورش##ة ت##فكير ح##ول ال##تعدي##ل ال##ذات##ي ب##حضور م##مثلني ع##ن
ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحاف##يني ال##تون##سيني وال##جام##عة ال##تون##سية مل##دري ال##صحف ،ت##م
خاللها اإلعالن عن اتفاق الطرفني على إحداث مجلس الصحافة في تونس.
•  20ن#وف#مبر  : 2013اج#تماع ت#شاوري ح#ول الخ#طوات ال#عملية إلن#شاء مج#لس
ال#صحاف#ة ب#حضور خ#بير دول#ى ،ت#م خ#الل#ه اإلع#الن ع#ن إح#داث مج#لس ال#صحاف#ة
في تونس قبل موفى .2013
• أع ##دت م ##نظمة امل ##ادة  19وج ##معت ف ##ي وث ##يقة ت ##دق ##يقا مل ##سأل ##ة ال ##تعدي ##ل ال ##ذات ##ي
وت ##قدي ##ما ل ##عدة ت ##جارب م ##قارن ##ة مل ##جال ##س ال ##صحاف ##ة ف ##ي ال ##عال ##م )ث ##مان ##ي م ##جال ##س
صحافة تحت املجهر(
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• ف##ي  12ف##يفري  : 2014ن##دوة دول##ية ح##ول "ح##ري##ة ال##صحاف##ة وأخ##الق##يات امل##هنة
ال##صحفية :آل##يات ال##تعدي##ل ال##ذات##ي" وت##م ت##قدي##م ع##دي##د ال##تجارب ف##ي ال##عال##م ،ع##لى
غرار التجربة األندونيسية والبلجيكية واالنجليزية.
• ال#تعليق ع#لى ال#صيغة األول#ى ل#لفصل  128م#ن ال#دس#تور ال#ذي ك#ان ي#نص ع#لى
أن ه ## #يئة االت ## #صال ال ## #سمعي ال ## #بصري ت ## #نظر ف ## #ي ت ## #نظيم اإلع ## #الم ب ## #جان ## #بيه
ال## #سمعي ال## #بصري وامل## #كتوب وك## #ذل## #ك ال## #قيام بح## #مالت م## #ناص## #رة ل## #دى املج## #لس
الوطني التأسيسي.

وب## #عد ان## #طالق ع## #مل امل## #كتب ال## #حال## #ي ل## #لنقاب## #ة ب## #رئ## #اس## #ة ن## #اج## #ي ال## #بغوري اس## #تؤن## #فت
املفاوضات ومرت بعدة مراحل :

• أف ##ري ##ل : 2014ع ##ودة امل ##شاورات ب ##ني امل ##كتب الج ##دي ##د ل ##لنقاب ##ة وال ##جام ##عة ب ##عد
ت##عثره##ا ع##لى إث##ر نش##ر ت##قري##ر وح##دة ال##رص##د ال##تاب##عة ل##لنقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيني
التونسيني
• ج#وان  :2014ت#كوي#ن ل#جنة ق#ان#ون#ية ل#لنظر ف#ي الح#لول ال#قان#ون#ية إلرس#اء مج#لس
ال#صحاف#ة وال#قيام ب#عدي#د امل#لتقيات واالج#تماع#ات ب#ني ال#نقاب#ة وال#جام#عة وع#دد م#ن
الخبراء من القانونيني و اإلعالميني.
• االت##فاق ع##لى ج##ملة م##ن األف##كار ب##خصوص م##شموالت املج##لس وت##رك##يبته وط##بيعته
القانونية وطريقة إحداثه.
•

اس ##تشارة ع ##بر األن ##ترن ##ت ح ##ول م ##شموالت املج ##لس وت ##رك ##يبته وط ##بيعته ال ##قان ##ون ##ية
وطريقة إحداثه
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• دي#سمبر  :2015زي#ارة وف#د ي#ضم م#مثلني ع#ن م#ختلف ال#هياك#ل امل#عنية ب#إح#داث
مج##لس ال##صحاف##ة إل##ى ب##لجيكا ل##الط##الع ع##لى مج##لس أخ##الق##يات امل##هنة ال##صحفية
و عالقته بالمجلس األعلى للسمعي البصري )(CSA
• االت##فاق ع##لى إح##داث »ج##معية دع##م مج##لس ال##صحاف##ة« و االن##طالق ف##ي دراس##ة
وإعداد النظام األساسي للجمعية
•

ج ##ان ##في  :2016زي ##ارة خ ##بير ال ##دول ##ي ف ##ي م ##جال ال ##تعدي ##ل ال ##ذات ##ي وال ##لقاء
بج ##ميع ال ##هياك ##ل امل ##عنية م ##ع ال ##ترك ##يز ع ##لى س ##بل ال ##تنسيق ب ##ني ه ##يكل ال ##تعدي ##ل و
هيكل التعديل الذاتي

•

ف ## # #يفري  :2016م ## # #حضر الج ## # #لسة ال ## # #تأس ## # #يسية لـ »ج ## # #معية دع ## # #م مج ## # #لس
الصحافة«

• م ##لف إح ##داث الج ##معية أرس ##ل إل ##ى اإلدارة ال ##عام ##ة للج ##معيات )ال ##كتاب ##ة ال ##عام ##ة
للحكومة( برئاسة الحكومة
• ت ##كوي ##ن الج ##معية ق ##ان ##ون ##ا و اك ##تساب ##ها ال ##شخصية ال ##قان ##ون ##ية بنش ##ره ##ا ب ##ال ##رائ ##د
الرسمي للجمهورية التونسية
• أك##توب##ر : 2016إق##تراح ق##ائ##مة إس##مية ب 05ش##خصيات ل##يكون##وا ال##هيئة ال##وق##تية
ملج#لس ال#صحاف#ة ل#يتم ال#نقاش م#عهم ف#ي أف#ق إع#الن ال#هيئة ال#وق#تية ب#داي#ة ف#يفري
.2017
• تح#دي#د ال#نواة ال#عام#لة ع#لى ص#ياغ#ة امل#يثاق األخ#الق#ي للمج#لس ون#ظام#ه األس#اس#ي
والسقف الزمني إلنجازهما
•  20أفريل  2017اإلعالن عن إطالق مجلس الصحافة
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.2

جمعية "جمعية دعم مجلس الصحافة”
"ج##معية دع##م مج##لس ال##صحاف##ة" ه##ي اح##دى م##نظمات امل##جتمع امل##دن##ي املس##تق ّلة
غ##ير ت##اب##عة ألي م##ن م##ؤس##سات ال##دول##ة ته##دف إل##ى ت##يسير إح##داث ه##يكل ل##لتعدي##ل
ال#ذات#ي ف#ي ت#ون#س يسه#ر ع#لى ت#عزي#ز أخ#الق#يات م#هنة ال#صحاف#ة وح#ماي#تها و دع#م
صحافة الجودة.

األهداف:

• ت ##يسير ع ##مل ال ##هيئة ال ##تأس ##يسية ال ##وق ##تية إل ##ى ح ##ني اس ##تكمال ال ##نظام األس ##اس ##ي
ملجلس الصحافة و امليثاق املرجعي ألخالقيات املهنة الصحفية.
• االت##فاق ع##لى أع##ضاء مج##لس ال##صحاف##ة ب##ال##تنسيق م##ع ك##اف##ة ال##هياك##ل امل##مثلة ف##ي
املجلس
• إعداد املؤتمر التأسيسي ملجلس الصحافة
• إع ##داد الج ##لسة ال ##عام ##ة للج ##معية مل ##راج ##عة ال ##نظام األس ##اس ##ي و امل ##صادق ##ة ع ##لى
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
• م ##ساع ##دة املج ##لس ع ##لى ت ##رك ##يز ه ##ياك ##ل و آل ##يات ع ##مله امل ##تعلقة ب ##ال ##رص ##د وال ##توف ##يق
واملصالحة و البحث والتكوين و التوعية.
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الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من أعضاء الهيئة املديرة واإلدارة التنفيذية واملنخرطني.
ت##جتمع الج##معية ال##عام##ة ب##دع##وة م##ن رئ##يس الج##معية أو م##ن ث##لثي األع##ضاء ك##لما
دع#ت ال#حاج#ة إل#ى ذل#ك و ع#لى األق#ل م#رة ك#ل س#نة ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رسالة مضمونة الوصول
الهيئة املديرة:

• ال##هيئة امل##دي##رة ه##ي ال##هيئة امل##رك##زي##ة للج##معية وت##تكون م##ن أع##ضاء ي##مثلون ج##ميع
ال#هياك#ل امل#مثلة ف#ي مج#لس ال#صحاف#ة ي#تم اق#تراح#هم م#ن ق#بل ه#ياك#لهم إل#ى ح#ني
ان#عقاد الج#لسة ال#عام#ة األول#ى للج#معية ،تتخ#ذ ال#هيئة امل#دي#رة للج#معية ش#كل ه#يئة
وقتية تتكون من األعضاء املؤسسني للجمعية.
• ي## #ختار أع## #ضاء ال## #هيئة امل## #دي## #رة و أع## #ضاء ال## #هيئة ال## #وق## #تية لج## #معية دع## #م مج## #لس
الصحافة رئيسا من بينهم بالتوافق.
• تتخ ##ذ ال ##هيئة امل ##دي ##رة لج ##معية دع ##م مج ##لس ال ##صحاف ##ة ق ##رارات ##ها ب ##األغ ##لبية و ف ##ي
صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
• ت##جتمع ال##هيئة امل##دي##رة لج##معية دع##م مج##لس ال##صحاف##ة ب##دع##وة م##ن رئ##يسها أو م##ن
ث##لثي األع##ضاء ك##لما دع##ت ال##حاج##ة إل##ى ذل##ك وي##تم ت##وث##يق أع##مال##ها ف##ي م##حاض##ر
جلسات.
• ي ##لتزم أع ##ضاء ال ##هيئة امل ##دي ##رة لج ##معية دع ##م مج ##لس ال ##صحاف ##ة ب ##اح ##ترام س ##ري ##ة
املداوالت.
• وﻳﺸﺘﺮط ﻋﺪم اﺿﻄﻼع ﻣﺆﺳﺴﻲ وﻣﺴﻴﺮي اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻓﻲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ.
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الهيئة املديرة الوقتية:

مKKهامKKها :ت##تول##ى ال##هيئة امل##دي##رة ال##وق##تية اس##تكمال اإلج##راءات ال##قان##ون##ية ل##تكوي##ن
جميع هياكل الجمعية و إحداث مجلس الصحافة
مKدتKها :وذل##ك مل##دة ال ت##تجاوز  09أشه##ر ب##داي##ة م##ن ت##اري##خ ت##أس##يس الج##معية و
صدورها بالرائد الرسمي.

ما هو مطروح على الهيئة املديرة الوقتية

.3

عاجال:
• تيسير استكمال النظام األساسي ملجلس الصحافة
•

تيسير استكمال امليثاق املرجعي ألخالقيات املهنة الصحفية

الحقا:
• االت##فاق ع##لى أع##ضاء مج##لس ال##صحاف##ة ب##ال##تنسيق م##ع ك##اف##ة ال##هياك##ل امل##مثلة ف##ي
املجلس
• إعداد املؤتمر التأسيسي ملجلس الصحافة
• إع ##داد الج ##لسة ال ##عام ##ة للج ##معية مل ##راج ##عة ال ##نظام األس ##اس ##ي و امل ##صادق ##ة ع ##لى
الهيئة املديرة الدائمة للجمعية
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