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الاجة إلى التوضيح

116 و115توضيحات ضرورية للمرسومي 

  تطبيق الرسومي التعلقي بعمل2012 أكتوبر/ تشرين الول 17 مراسلون بل حدود إعلن الكومة التونسية في حييت
  تنظيم إضراب عامالعلميي والنظمي لقطاع العلم، ولكنها تطلب توضيحات في هذا الصدد. صدر هذا العلن بعد

 طال مجمل وسائل العلم التونسية الاصة و العمومية ، بشتى أنواعها الصحافة الطبوعة ووسائل العلم الرئية والسموعة
٠ (الطالب الذكورة في الاشية)2012 أكتوبر/ تشرين الول 17واللكترونية، في 

  على إحداث الهيئة العليا الستقلة للتصال116 حرية الصحافة والطباعة والنشر فيما ينص الرسوم 115ينظّم الرسوم 
، مع الشارة إلى أن2011 نوفمبر/ تشرين الثاني 2السمعي والبصري، وقد وقّعهما الرئيس الؤقت السابق فؤاد البزع في   

  بحجة أنهما2011تطبيقهما معرقل من الكومة الئتلفية بقيادة حزب النهضة منذ توليه مقاليد السلطة في أواخر العام 
٠"غير كاملي"

 في هذا الطار، أعربت مراسلون بل حدود مرحّبة: "إن هذا العلن إيجابي بحد ذاته حتى ولو صدر متأخراً. فهو يبرز أهمية
النضال الذي يخوضه منذ أشهر الصحافيون التونسيون والنقابة الوطنية للصحافيي التونسيي والهيئة الوطنية لصلح العلم  

 والتصال والنظمات الدولية من أجل وضع حد لتلعب الكومة بالفراغ القانوني بغية الفاظ على سيطرتها على القطاع
 العلمية . كذلك، يجدر على الكومة  أن تفصّل الدول الزمني لتطبيق هذين الرسومي وأن تدد ما إذا كان تبنيهما

 نهائياً أو مؤقتاً. ل بدّ للحكومة من أن تبذل قصار جهدها بغية تسيد هذا العلن  وإل سيسهل الستنتاج أنها مجرّد دعاية
٠انتخابية

  115  الرسوم 

  بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر يكرّس2011 نوفمبر/ تشرين الثاني 2 بتاريخ 115 – 2011إن الرسوم رقم 
 .حقوق الصحافيي، ويحظر عرقلة تداول العلومات، ويحمي الصادر الصحافية

). وقد اعتبرت النظمة آنذاك أنالقانوني لقانون الصحافة، نشرت مراسلون بل حدود تليلها 2012في فيفري/شباط   
 "هذا النص يشكل تقدماً ملحوظاً ل بدّ لتاريخ تونس من أن يذكره حتى ولو ما زال غير كامل. فينبغي أن يشكل أدنى

http://fr.rsf.org/tunisie-l-esprit-de-la-nouvelle-loi-sur-la-27-02-2012,41942.html
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/543693265646165


 معايير الماية. إل أنه ل يكن أن يقترن بأي معنى ما لم تدافع الكومة عنه وما لم يرفق بإصلح النظامي القضائي والداري
 ."على حد سواء

  :  115  النقاط اليجابية في الرسوم 

ذكر فيه مبدأ حرية الصحافة -
ورد فيه إلغاء العقوبات من جنح الصحافة مثل السب والتشهير -

سجّل فيه غياب جنح الهانة والواكبة الصارمة للمطبوعات الجنبية تاماً كما التراخيص السبقة لي منشور -
 ورد في هذا النص الرص على حماية الصحافيي والتحقيقات التي يجرونها بوجب أحكام حول النفاذ إلى العلومات -

 .وسرية الصادر، والتوصيف بالنح الشددة في حال العتداء على أي صحافي

  :  من شأن تطبيق هذا الرسوم أن يؤدي إلى

) وهو من الحكام التي تقتضي مرسوماً تطبيقيا8ًإنشاء لنة مستقلة للبطاقة الصحافية (الفصل  -
 و12معاقبة مرتكبي العتداءات على الرمة السدية والعنوية للمحترفي العلميي العتبرين كموظفي (الفصلي  -

14(٠
)2إلغاء كل النصوص السابقة التعارضة مع القانون الاضر اعتباراً من تاريخ دخول قانون الصحافة حيز التنفيذ (الفصل  -  

٠

 إل أنه فضلً عن إلغاء الحكام العارضة للنص، من الضروري التشديد على الطابع الصري لهذا القانون الاص والتأكد من
 أنه ينطبق فعلً من دون أن يقتصر المر على الحكام العامة. فيجدر تفادي تطبيق الحكام العامة من قانون النائي أو أي

 .قانون آخر في بعض الالت التي تتضمن انتهاكاً لرية التعبير عبر الصحافة، ما قد يقضي على أهمية هذا النص

  116  الرسوم 

 يلحظ هذا الرسوم إحداث الهيئة العليا الستقلة للتصال السمعي والبصري الدعوة إلى إصدار التراخيص لذاعات وقنوات
 .التلفزة التونسية وتولي التعيينات في الؤسسات العلمية الرسمية

 من شأن تطبيق هذا الرسوم أن يؤدي إلى تعديل أسلوب تعيي السؤولي عن وسائل العلم الرسمية واضعاً (نظرياً) حداً
2012/كانون الثاني  تتبناها حكومة النهضة منذ جانفيلسياسة التعيي النهجية التي  

http://fr.rsf.org/tunisie-nominations-dans-l-audiovisuel-29-08-2012,43269.html


 إل أنه من الهم أن ينطبق هذا القرار على التعيينات السابقة وأن تعود الكومة عن التعيينات التي أعلنتها وأن تتولى هذه
 .الهيئة الستقلة تعيي مجمل السؤولي عن وسائل العلم الرسمية

  تشرين الول ، بعد نشر إعلن الكومة، ت اتفاق لفظي بي وزير الشؤون الجتماعية17الدير بالذكر أنه مساء أكتوبر /
 خليل الزاوية ومثلي مجموعة دار الصباح الصحافية (النقابة الوطنية للصحافيي التونسيي – النقابة الساسية لدار الصباح -

  أكتوبر/ تشرين3والتاد العام التونسي للشغل ومجلس الدارة) التي دخل  بعض الصحفيي في إضراب جوع منذ يوم 
  عدداً من2012 19. وقد تضمن هذا الجتماع التحضيري الذي كان يفترض به أن يؤدي إلى اتفاق في 2012الول 

  أوت / أغسطس من قبل رئاسة الوزراء كمدير عام21الجراءات أبرزها إقالة لطفي التواتي (الذي عارض تعيينه في 
  وتعيي الهيئة الديدة للمدير جديد. ولكنه، في116مجموعة دار الصباح، مجمل الوظفي تقريباً) بانتظار إرساء الرسوم 

  أكتوبر/ تشرين الول في وزارة الشؤون الجتماعية، لم يجد الصحافيون ومثلو النقابتي جهة19خلل اللقاء الرتقب في 
 .يتفاوضون معها

  أكتوبر/ تشرين13 في إعلن 116ل يسع مراسلون بل حدود إل أن تعرب عن قلقها إزاء الطابع الؤقت لتطبيق الرسوم 
.( من مشروع الدستور الالي45الول الاضي حتى يتم إنشاء هيئة رسمية مستقلة للعلم نص عليها الدستور (الفصل 

 بوجه عام، ل بدّ من أن يتضمن الدستور البادئ الكبرى التي ترعى القطاع العلمي: ضمانة حرية التعبير والعلم، وحق
 .النفاذ إلى العلومات والتعددية، والستقللية. أما التفاصيل فتذكر في القانون

 تصدر النظمة في ما يلي عدداً من التحفظات إزاء الهيئة العمومية الستقلة للعلم كما هي ملحوظة حالياً في مشروع
 .الدستور

 إن تديد هذه الهيئة غير واضح. فلم يعطَ أي تديد لصطلح "عمومية". أما الهيئات الدستورية الخرى – وهو مصطلح -
 ."غير محدد في الشروع – فيشار إليها كهيئات مستقلة وأحياناً كهيئة من دون أن تقترن بالنعت "عمومية

  غير دقيق ومشرع للتفسيرات بشأن الوظائف النوطة بهذه الهيئة الدستورية. فيلحظ6.7 و5.7 و4.7إن نص الفصل  -
) أن هذه الهيئة ترص على تنظيم القطاع العلمي وإصلحه وتطويره من دون أن يرد أي ذكر لجال كفاءات4.7(الفصل   

 هذه الهيئة: ما العني بالقطاع العلمي؟ هل يشمل وسائل العلم اللكترونية أيضاً؟
).4.7على مستوى آخر، غاب أي توضيح لصطلحات التنظيم والصلح والتطوير وإنشاء مشهد إعلمي تعددي (الفصل   

 فهل يكن لصلحيات واسعة النطاق إلى هذا الد أن تسمح بالفاظ على وسائل إعلم مستقلة فعلياً ونشأتها؟ كيف يكن



أن تتحوّل إلى وزارة إعلم؟ لم يرد أي ذكر لسائل أساسية شأن وسيلةلهذه الهيئة أن ترسي التعددية؟ أليس من الحتمل   
 .تبنّي وضع هذه الهيئة أو مشاركة الجتمع الدني والقطاع العلمي ل سيما في أسلوب التعيي

  بتسييس الهيئة.5.7كذلك، قد يتسبب أسلوب تعيي العضاء النتخبي من السلطة التشريعية كما هو مذكور في الفصل 
  أكتوبر/ تشرين الول3تقدّم بهذه اللحظة مثلو مراسلون بل حدود في أثناء لقائهم نواب المعية الوطنية التأسيسية في 

 .الاضي

 تذكّر مراسلون بل حدود بأنها ستحرص على أل يرد الس بالقدس في الدستور الستقبلي كما أعلنه رئيس المعية الوطنية
٠   أي نصوص أخرى أو في المارسة القضائية أو في2012 تشرين الول/أكتوبر 12التأسيسية مصطفى بن جعفر في 

الاشية-مطالب الصحافيي
1دون تقييد في الدستور - التنصيص على حرية التعبير والصحافة والبداع 

  باعتبار طابعهما اللزم لنشرهما في الرائد الرسمي والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية116 و 115تطبيق الرسومي  -2  
الستقلة للعلم السمعي البصري، ورفض كل الشاريع التي تزج بالصحفيي في السجن وتد من حرية الصحافة والتعبير

3 -2011 لسنة 41ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى العلومة استنادا إلى الرسوم عدد   

 التراجع عن التعيينات السقطة على رأس الؤسسات العلمية العمومية وتلك الوضوعة تت التصرف القضائي ودار -4
الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها. مع اعتبار هذه التعيينات التي شملت أشخاصا ضالعي في النظومة الدعائية السابقة لب  

  علي طعنا للمسار الثوري في بلدنا
 الفصل فعليا بي الدارة والتحرير في الؤسسات العلمية، واعتماد هيئات ترير إما بالتوافق أو بالنتخاب، مع صياغة -5
 مدونة سلوك ومراجعة ما ت وضعه منها رفض أي مس من الق النقابي ومضايقة الصحفيي وعقابهم على خلفية مواقفهم

6النقابية، مع رفض أي خصم من أجور العوان الضربي -

 تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف الؤسسات العلمية ورفض صيغ التشغيل غير القانوني، واعتماد مبدأ-7
التناظر الشفاف على أساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لجلة الشغل والقواني والتفاقيات ذات الصلة

 إرجاع الزميلت والزملء الصحفيي الطرودين تعسفا أو الذين ت إنهاء إلاقهم أو الذين تّ نقلهم خارج الصيغ القانونية -8
 في مؤسسة الذاعة التونسية

 تويل مستحقات الزملء الصحفيي والعاملي بدار الصباح الى أسهم تدرج برأس مال الؤسسة، وتكوين شركة محررين-9
صلبها

 تري العتداءات الادية والعنوية على الصحفيي والعاملي بالقطاع وفتح تقيق جدي في كل النتهاكات والعتداءات-10
11إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية وفقا للمعايير الدولية. -

٠-12اعتماد اتفاقية مشتركة موحدة لعموم الصحفيي التونسيي.

http://fr.rsf.org/tunisie-l-atteinte-au-sacre-ne-devrait-pas-12-10-2012,43534.html


٠-13.التوزيع العادل للشهار العمومي


