
Centre de Tunis pour la liberté de la  presse

Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.org        mailto:info@ctlj.org

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctlj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX8s0j7-YD-hwu1_5KEpe2FNs59g
mailto:info@ctlj.org


دصر ةدحو مقاط

سودكوب مهافلا: ● جمانربلل ماعلا قسنملا

fahem.boukaddous@ctlj.org  : ينورتكلألا ديربلا

75 39 84 95 :فتاهلا

لاورسوب مالحأ: ● جمانربلا ةدعاسم

info@ctlj.org : ينورتكلالا ديربلا

73 93 54 24 :فتاهلا

يصالجلا  نيساي دمحم : ● تاكاهتنالل دصارلا

observatoire@ctlj.org  : ينورتكلألا ديربلا

08 20 65 22 :فتاهلا

يناروغلا قراط:●  ايديمتلملا فرشم

tg@ctlj.org : ينورتكلألا ديربلا

22 93 42 27 :فتاهلا

ينراشلا رذنم:●  ينوناقلا راشتسملا

maitrechernimondher@gmail.com:  ينورتكلألا ديربلا

98351584  :فتاهلا
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حلاص نب ءالجن:ةثحابلا

najlabensalah@yahoo.fr  :ينورتكلألا ديربلا

22890048 :فتاهلا

يسنوتلا مالعإلا ىلع ةعقاولا تاكاهتنالا لوح ريرقت

2013  ناوج رهش لالخ

1/ ةمدقم :

نيلماعلا ىلع ءادتعا  18  ناوج رهش لالخ ةفاحصلا ةّيرحل سنوت زكرمب تاكاهتنالا قيثوتو دصر ةدحو تلّجس

(تازفلت  06 24 يف نولغتشي الجر  و ةأرمإ  12 36 كاهتنالا ّسم دقو.اصخش   هنم رّرضت يمالعإلا لاجملا يف

،ةّيلودلا سنوت ةعاذإ ( تاعاذإ  07 و )ملاعلاو ،لعبنحو ،ةّيسنوتلاو ،ةمسنو ،يسنوتلا راوحلاو ،ةّيسنوتلا ةزفلتلا

فحص  05  و ) مأ فأ ةربصو ،مأ فأ كييازومو ،مأ فأ ةرهوجو ،نيوطات ةعاذإ و ،ةملكو ،مأ فأ نيجيسكوأو

،ةديرجلا و ،ةاون( ةّينورتكيلإ عقاوم  06  و ) حابصلاو ،نايديتوكولو ،نوطولو ،قورشلاو ،ربخ رخآ(

ايقيرفأ سنوت (  ءابنأ يتلاكوو  )مأ فأ كييازوم ةعاذإ عقومو ،فوطعلاو ،يف يت بالرطسإو ،زوين يرصحلاو

نيّلقتسم نيّيفاحصو نينّودم كاهتنالا ّسم امك .) زوين ءانبو ،ءابنألل .

ةيظفل تاءادتعإ  03 و ،ةّيئاضق تافلم  04 06 حتفو ، لمعلا نم عنم تالاح   لوصح رهشلا اذه فرع دقو

ةّينمأ ةقياضم ةلاحو ،بجح ةلاحو ،يريرحتلا طخلا يف لّخدت يتلاحو ،ينمأ فاقيإ يتلاحو ،ةّيدسجو .

، اّيمالعإ  16 06 اهنم رّرضت ءادتعإ تالاح  ب نييمالعإلا ىلع نيدتعملا ةمئاق نويركسعلاو نوينمألا رّدصت دقو

نييمالعإ  اّسم نيئادتعإ يف ةروثلا ةيامح طباور تطّروتو 06 .
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تاريربت ميدقت مدع ّنأ ريغ ،"فوطعلا" عقوم تلاط يتلا بجحلا ةّيضق رهشلا اذه حطسلا ىلع ترهظ دقو

نم فواخملا نم ديزي "تانيديإ" ةموظنم ىلع دجاوتلاب عقوملل حامسلا دعب زواجتلا هذه ىلع ةحضاوو ةعنقم

اهيلإ ّرحلا ذافنلا ةلقرعو تينرتنإلا ىلع تايوتحملا ةبقارم يف ةميدقلا بيلاسألا ةدوع .

اهلطب ةّيمالعإ ةّدام ضرف يف لوألا لّثمتو يمومعلا مالعإلا لمع يف نييسايس نيلخدت ةرملا هذه انلّجس امك

ىلع اهنيعب داوم ضرف ةموكحلاو يسيسأتلا سلجملل عّرشت دق يسنوتلا نويزفلتلا ىلع ةتقؤملا ةلودلا سيئر

ةيباختنا تالمح يف بئارضلا عفادو دهاشملا محقُت دقو ،لثملاب ةلماعملا أدبم قفو يمومعلا نويزفلتلا ةشاش

ريدملا سيئرلل ةلاسرل نيوطات يلاو هيجوت يف يناثلا لثمتيو.يمومعلا قفرملا ةعيبط اهلمحتت ال اهناوأل ةقباس

تافلملا ضعب عم نيوطات ةعاذإب نيلماعلا يطاعتل يعوضوم ريغ ادقن نمضتت ةّيسنوتلا ةعاذإلا ةسسؤمل ماعلا

ةدئابلا تاونسلاب انركذي يهيجوت ىعسم يف ةّيوهجلا .

2/ تاكاهتنإلا :

*01/06/2013 :

نيرصقلا يف ريوصتلا نم عنم - :

روصم يرصنم داج و  " ما فا نيجيسكوا "  ةعاذا لسارم يحلاص متاح  نم لك عنمب يندملا ّيزلاب يركسع ماق

نيرصقلاب يوهجلا ىفشتسملاب ريوصتلا نم " ةيسنوتلا "  ةانق .

يركسعلا ماق نيح مهريوصتل يبناعشلا لبجب يباهرإ ريجفت ىحرج ضعب مودق راظتنإ يف نايفاحصلا ناكو

يرصنم ّبسو ريوصتلا ىمرم نم امهريوصت يتلآ داعبإب .

ةروثلا ةيامح ةطبارل ةرهاظت ةيطغت نم ةيفاحص عنم - :
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تناك امل كلذو لمعلا نم عنمو يظفل ءادتعا ىلإ صاخلا "ةديرجلا" عقوم نم دوعسم نب ءامسأ ةليمزلا تضرعت

.سنوت ةمصاعلاب ةبيقروب بيبحلا عراش يف ةروثلا ةيامح ةطبارل ةرهاظت ةيطغت ددصب

اهفرعي هنأ ايعدم اهيلع مجهتلاب اهيبستنم دحأ مهي نأ لبق ةطبارلا تادايق دحأ عم لجست دوعسم نب ةليمزلا تناكو

."ةروثلا ةنايخو ةلامع"لاب انلع اهمهتاو

نيكراشملا تارشع اهب طاحأ نأ دعب ناكملا ةرداغم ىلإ ترطضاو ينهملا اهبجاو ءادأ نم دوعسم نب نكمتت ملو

راعلا مالعإ" ليبق نم تارابع مومعلا عماسم ىلع نيددرم لمعلا نم اهوعنمو اهولسرهو ةروكذملا ةرهاظتلا يف

ايئاهن ناكملا ترداغ نأ دعب الإ اهنأشو ةليمزلا اوكرتي ملو "ةلامعلاو ةروثلا ةنايخو .

*04/06/2013 :

:ةّينمأ ةقياضم ىلإ ةلجحوبب "ربخ رخآ" ةديرج لسارم ضّرعت

ضّرعت هّنأ ، ،ناوريقلا ةيالو نم ةلجحوبب ةّصاخلا ةّيعوبسألا "ربخ رخآ" ةديرج لسارم يواضيغ رهام                دافأ

"ربخ رخآ" ةديرجب الاقم هرشن رثإ ىلع نمأ نوع لبق نم ناوج 4 ءاثالثلا موي ةليط ةّينمأ ةقياضم                   ىلإ

رشن دّرجمب ثيح .ىرخأ ةيارب هضيوعتو يّلحملا ىفشتسملا ىنبم قوف ينطولا ملعلا لازنإ ةثداح نع                ثّدحتي

.ةلجحوب ةطرشل ةعبات ةيرادإ ةرايس نتم ىلع نما نوع  هتلئاعراز لاقملا

هلمع نع هدلاوو هقيقش باوجتسأب هتلئاع لزنم نع يواضيغلا بايغ يفو روكذملا نمألا نوع ماق                دقو

نإ يواضيغلا رهام لاقو .ةطرشلا زكرم ىدل هدلاو ءاعدتسا ّمت امك ةديرجلا عم هنواعت خيراتو                يفحصلا

هعم ققحي ناك دقو هيدلاو لزنم جراخ هدجاوت ءانثأ تابسانم ثالث يف هب لصّتا ةلجحوب ةطرش زكرم                  سيئر

مودقل يعاد ال هنأو لكشم ّيأ كانه سيل هّنإ لوقلاب هنأمط ريخألا ةّرملا يف نكلو ،بضغ ةربنب فتاهلا                   ربع

هرودب هب لصّتا هلزنم راز يذّلا نمالا نوع ّنإ يواضيغلا لسارملا حضوأو .ةطرشلا زكرم ىلا                هدلاو

راشأو .ينمالا لمعلا راطإ جراخو يّدو راطا يف ناك هب هلاصتاو هترايز ّنأ هل حضوأو هنم                 رذتعيل

نع اورسفتسا مالعإ لئاسوبو نييفحصلا هئالمز عم هلصاوت رثإ ىلع ءاج ةلماعملا رّيغت ّنإ               يواضيغلا

.هعضو
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: 05/06/2013*

:هفيقوتو يدودغزلا حجان ىلع ءادتعإ 

يداملا فنعلاب ءادتعالاو لاقتعالا ىلا ناوريقلاب ةصاخلا "قورشلا" ةديرج لسارم يدودغزلا حجان ضّرعت

ةيئادتبالا ةمكحملا ماما يفحصلا هلمعب همايق ءانثا كلذو ،ةّيلدعلا ةطرشلل نيعبات نما ناوعأ  3  لبق نم يظفللاو

يعوبسلا ةنيما ةطشانلا عم قيقحتلا متي ثيح ناوريقلاب .

طاقتلا درجمب هنكل ،ةمكحملا طيحم يف ريبكلا ينمالا دجاوتلل دهاشمو روص ءاقتلا ددصب يفحصلا ناك دقو

مهدحأ ضفر ،ةمكحملا برق نيزكرمتم نما ناوعا نم برقلاب ةنيما عم نينماضتم نيطشان عمجت ةروص

هتكرح لشب ناوعأ  3  موقي نا لبق يفحصلا )زكرم سيئر( نمالا نوع عفد امهنيب رواحتلا ءانثا نكلو .ريوصتلا

طسو كلذو .ةطرشلا ةقطنم رقم وحن ةطرش ةرايس نتم ىلع هلقنو هريوصت ةلآ كاكتفاو نميألا هعارذ يل ربع

نود هريوصت ببسب هعم قيقحتلاب يفحصلا نمالا ناوعا مهوأ دق .ةلالجلا بسو ءيذبلا مالكلاو مئاتشلا نم لباو

قبسم صيخرت ىلع لوصحلا .

ةقطنملا سيئرو شيتفتلاو ثاحبألا ةقرف سيئر رّرب دقو قيقحتلا نم تاعاس دعب يدودغزلا حارس قالطإ ّمت دقو

مهافتلا ءوسو قاهرإلا ةلاحب نمألا ناوعأ فرصت ببس .

يعوبسلا ةنيمأ ةمكاحم ةيطغت نم يوانيهجلا دايز نودملا عنم - :

نمو ناوريقلاب ةيئادتبالا ةمكحملا طيحم يف ريوصتلا "ناوريقلا ىدص" ةنودم بحاص يوانيهجلا دايز              عنُم

نوع ناكو .هّدض ةيزييمت نيماضم تاذ تارابع هيجوت عم يعوبسلا ةنيمأ ةطشانلا عم قيقحتلا ةعباتمل                لوخدلا

."هيف دجاوتأ ناكم يف لمعت نأ يتثج ىلعو يفلس كوخأو يواضهن كوبأ"  الئاق يوانيهجلا بطاخ دق نمأ

:13/06/2013*

بار يّنغم ةمكاحم ةيطغت ءانثأ نينودمو نييفاحص ىلع ءادتعالا - :

يف ينهملا هبجاوب موقي ناك امل كلذو يواريطم نيمأ "ةاون" عقومب يفحصلا ىلع ءادتعالاب نمألا تاوق تماق
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ىلا هلقن تبجوتسا تاباصإ يف هل ببست امم سورع نبب ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ بارلا ينغم دحأ ةمكاحم ةيطغت

.ىفشتسملا

تناك يتلا ريوصتلا اريماك ريسكتو اضرأ هحرطو يواريطم ليمزلا برضب نمألا ناوعأ نم ددع ماق دقو

ةكرحلل ّلشملا زاغلا لامعتسا اهيف مت ةمكحملا مامأ بارلا ينغمل نيدناسمو نمألا نيب تاهجاوم دعب كلذو هتزوحب

.تاوارهلاو

ناسغ "ملسلاو برحلا ةفاحص دهعم"ب يفحصلاو يكملا رماث لقتسملا يفحصلا نم لك ىلع ءادتعالا مت امك

.ةمكاحملل مهريوصتو مهتبكاوم ءانثأ ينهم نب انيل ةنودملاو مساق

:بدملا دنهل ةمكاحمو ءادتعا -

ةيسنرفلا ةيفحصلا سورع نبب ةيئادتبالا ةمكحملاب  ىلع ءادتعالا  15 لا دلو بارلا ينغم ةمكاحم ةيطغت ءانثأ ّمت

قيقحتلا يضاق مامأ لثمت نأ ىلع تاعاس ثالث دعب اهليبس ءالخإ عقيل  اهفاقيإ ّمت امك.بدملا دنه يسنوت لصأ نم

.نمألا ناوعأ ىلع ءادتعالاو ماعلا نمألاب ساسملا ةمهتب ةمهتب ناوج  17  موي سورع نبب ةيئادتبالا ةمكحملاب

.ةمكاحملا دعوم لبق دالبلا ترداغ نأ دعب اهعم قيقحتلا ةسلج بدملا رضحت ملو

:نيوطات ةعاذإ لمع يف يسايس لخدت  -

نيوطات يلاو اهلسرأ ةلاسر نم ةخسن ةّيوهجلا ةّيمومعلا نيوطات ةعاذإ ريدم يمالغزلا رماث ديسلا ىّقلت

يف ةيلالقتسالاو دايحلا مدعب "نيواطت ةعاذإ" ييفاحص اهيف مهّتي  ةّيسنوتلا ةعاذإلل ماعلا ريدملا سيئرلا ىلإ

ىلإ عوجرلا نود ةيعوضوملاو ةيفافشلا ىلإ رقتفت ةقيرطب رابخألا نولقني مهنأ ايعدم ةهجلا اياضقل مهتجلاعم

.ةعاذإلا ريرحت نوؤش يف ايسايس الخدت رمألا ربتعأ دقو.هتلاسر يف ءاج ام بسح ربخلا ردصم

: 14/07/2013*

:يحيشلا يركش عم قيقحتلا

سماخلا قيقحتلا يضاق مامأ لوثملل ينورتكلالا "زوين يرصحلا" عقوم ريرحت سيئر يحيشلا يركش ءاعدتسإ ّمت
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.2011  ةنس ذنم عقوملا يف هرشن مت لاقم ةيفلخ ىلع سورع نبب ةيئادتبالا ةمكحملاب

ةميرج نع ثدحتي لاقم ةيفلخ ىلع فتاهلا ربع قيقحتلا يضاق هل اههجو ةوعدل ناوج  26  موي يحيشلا باجتسإ دقو

.هريرحت ةسائر يحيشلا ليمزلا ىلوتي نأ لبق عقوملا يف هرشن مت سورع نب ةيالو يف لتق

يضاق باجتسا ةينوناقلا بيتارتلا قفو ةوعد هل هجوي نأ قيقحتلا يضاق نم يحيشلا يركش ليمزلا بلط نأ دعبو

قفو تالاصتا ةكبش ربع ريغلا ىلإ ةءاسإلاب امهتم هتفصب ناوج  27  موي همامأ لوثملل ءاعدتسا هملسو هبلطل قيقحتلا

.ةيئازجلا ةلجملا نم  247 و  245 92 نيلصفلا قفو فذقلاو ،تالاصتالا ةلجم نم   لصفلا

.ديعب نم وا بيرق نم لاقملاب هل ةقالع ّيأ يفن ثيح ناوج  27 03 موي تاعاس   ةليط يحيشلل عامتسالا ّمت دقو

.ظفحلاب وأ ةلاحإلاب امإ ةيضقلا ريصم ديدحت متي نأ نود قيقحتلا يضاق بتكم يحيشلا رداغو

.

*18/06/2013 :

  ةمصاعلاب تارمتؤملا رصق يف نييفاحص ىلع يظفل ءادتعإ

ءادتعا ىلإ نييفحصلا نم ددع ةمصاعلا سنوتب تارمتؤملا رصقب يراجلا ناوج  18  ءاثالثلا مويلا ضرعت

.باهرإلاو فنعلا ةضهانمل ينطولا رمتؤملا يف نيكراشملا دحأ لبق نم يظفل

." بالك نييفاحصلا متنا": اخراص نيرضاحلا نييفاحصلا نم ةعومجم نيكراشملا دحا بطاخ دقو

فأ كييازوم" ةعاذا نم دمحم ةريمأو ،"ما فأ ةرهوج"ةعاذإ  نم شولع نيرسن  نم ّلك ءادتعالا لاط دقو

ةانق نم يسلبارطلا ةديعس و ،"ةينطولا ةزفلتلا" نمراكوذ ايليلو  ،"ملاعلا" ةانق نم دوعسم نب يدجو و ،"مأ

عقوم نوبهش مالحأ و ،"لعبنح" ةانق نم يرجح ةسينأ و ،"ةمسن" ةانق نم يشملا ماسح و ،"يسنوتلا راوحلا"

.ينورتكلالا "ةديرجلا"

*19/06/2013 :

روشاع نب و ةلدمو يباروشلا عم قيقحتلا ةلصاوم :
قيقحتلا يضاق بتكم ماما ينورتكلالا 'لدج" عقوم نم ةلدم دمحم و روشاع نب دعسل و يباروشلا نايفس لثم

مت ةيسنوتلا دودحلا ىلع بيرهتلا نع روصم جاتروبيرل مهريوصت ةيفلخ ىلع يلبقب ةيئادتبالا ةمكحملاب يناثلا
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.ةصاخلا "ةيسنوتلا" ةانق ىلع يضاملا يام  16  موي هثب

اضيأ مه طيسوو نيبرهملا ضعب ةدعاسمب هب اوماق يذلا يفحصلا لمعلا لوح ءالمزلا لاوقال عامتسالا مت دقو

ةيضقلا سفن يف نومهتم

وفص نم لانت نأ اهنأش نم ةفئاز رابخأ رشن يف ةكراشملا مهت ةلدمو روشاع نبو يباروشلا ءالمزلا هجاوي و

نم  142 115 قبط ةميرجب ماهيالاو ةفاحصلا ةيرحب قلعتملا  54 موسرملا نم  50 و   نيلصفلا قبط ماعلا ماظنلا

.ةيئازجلا ةلجملا

متو ، 2013 22 يام   ءاعبرألا موي يف سنوت ةمصاعلاب "ةيناويدلا تاشيتفتلا ةقرف" مامأ ءالمزلا لثم دقو

بونجلاب بيرهتلا عوضوم لوح هب اوماق يذلا يفحصلا لمعلا صوصخب مهلاوقأ ىلإ ،ةدح ىلع لك ،عامتسالا

عم ةحفاكم ءارجإل يلبق يف "ةيناويدلا شيتفتلاو ةسارحلا ليصف" مامأ لوثملل ءاعدتسا هيجوت مت امك .يسنوتلا

.ريوصتلا ىلع دعاس يذلا طيسولاو نيبرهملا

ةيربلا دودحلا ىلع حالسلا بيرهت يهو ةيلصألا ةيضقلا نع رظنلا فرصل ةلواحم اهنوك ىلع ةّيضقلل رظنُيو

ةلواحم اهنوكب اضيأ اهيلإ رظنُي امك ،لمعلاو ريوصتلا فورظ يهو ةيشماه ةيضق ىلع زيكرتلا لباقم ةيسنوتلا

روكذملا يفحصلا قيقحتلا هفشك يذلا ينمألا روصقلا ىلع ةيطغتلل .

: 21/06/2013*

:ةتقؤملا ةموكحلا سيئر اهيلع فرشي ةودن ةيطغت نم نييفاحص عنم

نييفحصلا نم ددع عنمب ضيرعلا يلع ةتقؤملا ةموكحلا سيئرل ةبحاصملا يسائرلا نمألا نم رصانع               تماق

تللع دقو .ةيلاملا لوح ةودن ىلع فرشي ةموكحلا سيئر ناك نيأ ةمصاعلا لزن دحأب ةعاق ىلإ لوخدلا                  نم

لوخد زوجي الو ةلخادم ميدقت ددصب ضيرعلا نأب ةعاقلا لوخد نم نييفحصلا اهعنم ةسارحلا نم                رصانع

.اهءانثأ ةعاقلا

و ،"نايديتوكول" ةديرج نم ةياطقوب ميهاربا و ،"نوطول" ةديرج نم رابد دايز نم ّلك عنملا لاط                 دقو
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ةيفحص ةروصم هبر دبع ةريمأ و ،ينورتكلالا "يف يت بالرطسا" عقوم نم ديصلا دمحأ و ينوعلا                 ماصع

."زوين ءانب" ةصاخلا ءابنألا ةلاكوب

يظفل ءادتعا ىلإ نيزلا لداع "ءابنألل ايقيرفإ سنوت " ةلاكوب يفحصلا روصملا ضرعت ةبسانملا سفن                يفو

عنمي هنأ ةلعتب ريوصتلا نم ليمزلا عنم لواح يذلا ةموكحلا سيئر ةسارح ناوعأ دحأ لبق نم                 عفدو

نم نوعلا هبذج ةيرحب لمعلا يف هقحب نيزلا لداع ليمزلا كسمت املو .كلذل ةددحملا تاقوألا جراخ                 ريوصتلا

ةعاقلا نم جورخلاب هرمأو هسبالم

*24/06/2013 :

تاحرف نب نايفس عم قيقحتلا :

رشاعلا بتكملاب قيقحتلا يضاق مامأ تاحرف نب نايفس ةيئاضفلا "ةمسن" ةانق يف يفحصلا مويلا حابص لثم

ةضهنلا ةكرح ةلتك نم تابئان  4  هدض اهتعفر ةيضق ةيفلخ ىلع كلذو ةمصاعلا سنوتب ةيئادتبالا ةمكحملاب

اريماك طاقس إب قلعتت يضاملا سرام نم سداسلا يف ةمسن ةانق ىلع اهب ىلدأ تاحيرصت دعب يسيساتلا سلجملاب

.ةضهنلا ةكرح نم تابئان نيب يسيسأتلا سلجملا يف راجش دعب ةينطولا ةزفلتلا

عافدلا تابلط ميدقتو سيقلا ىلع هضرع اهيف ّمت يتلاو ناوج  27 . سيمخلا ىلإ ةيضقلا يف رظنلا ليجأت مت دقو

نم  54  لصفلل اقفو "ماعلا ماظنلا وفص نم لانت نأ اهنأش نم ةفئاز رابخأ رشن" ةمهت تاحرف نب ليمزلا هجاويو

ةفاحصلا ةيرحب قلعتملا  115 . موسرملا

: 25/06/2013*

:ينورتكيلإ عقوم بجح

ةينورتكلالا ةموظنملا نم  يواوردسلا ليبن يفاحصلا هريدي يذلا "فوطعلا" ينورتكلالا عقوملا بجح ّمت
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.نيعوبسا ذنم كلذو ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا

تاسسؤملاب نيلماعلا لك نع هعقوم بجحب ةيبرتلا تايجولونكتل ينطولا زكرملا يواردسلا ليمزلا مهتاو

هذه يف نيسرادلاو نيلماعلا مرحي يفسعتلا رارقل اذه نأ اربتعم ،ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيرادإلاو ةيميلعتلا

يف يوهجلا ىوتسملا ىلع لوألا" هعقوم نأو ةصاخ ةينورتكلالا عقاوملا ىلا لوخدلا ةيرح نم تاسسؤملا

."ةدهاشملا ةبسن ثيح نم نيواطت

تاطوغض دعبو.هعقوم بجحل للعملا يقيقحلا ببسلا ىلع عقوملا بحاص لصحتي مل ةرركتملا هتالواحم مغرو

بجحلا عاجرإ ّمت دقو."تانيديإ" ةموظنم ىلع عقوملا ىلإ ذافنلا ّقح ةداعإ بجحلا نم اموي  20  نم رثكأ دعب ّمت

.ّينقت للخ ىلإ

: 26/06/2013*

يدودغزلا حجان ّدض ةياكش - :

مت نيأ يمسر ءاعدتسا ىلع ءانب ناوريقلاب ةطرشلل زكرم ىلإ يدودغزلا حجان "لدج" عقومب يفحصلا هجوت

هتمهتا ليرفأ  17  خيراتب ةيروهمجلا ليكو ىدل ةياكش هدض تمدق ناوريقلاب ةيدادعالا ةسردملا ةريدم نأب همالعإ

ذنم يدودغزلا ليمزلا هبتك لاقم نم ةخسنب اهتياكش تقفرأو .اهبلثو اهب ريهشتلاو اهّدض ماعلا يأرلا بيلأتب اهيف

ثدحت نيميقلل يجاجتحا كرحت نع "مأ فأ ةربص" ةعاذإل حيرصت هيف بلص صرقو "لدج" عقوم يف رهشأ

ةينهم بلاطمو صئاقنو يرادإ ريصقت نع هيف

:ةّيباقن ةيلاعف ةيطغت نم يفاحص عنم -

يف هلمعب مايقلا نم  يغوزملا ليلجلا دبع "مأ فأ ةربص" ةعاذإب يفاحصلا ناوريقلاب غبتلا عنصم ريدم  عنم

طاشنلا ةيطغتل هتوعد تمت هنا يغوزملا لاقو .ةسسؤملا بلص يرجت يتلا ةيلاملا ةباقن باختنا طاشن ةيطغت

أجافت هنا ريغ ،ةيفحصلا هتقاطبب لابقتسالا بتكم ىدل رهظتسا امك ةعاذإلل تهجو ةيمسر ةلسارم قيرط نع

هلمعب همايق مدع يف ببست ام وهو ،قبسم صيخرت ىلع لوصحلا مدع ةجحب ةسسؤملا ريدم لبق نم هعنم رارقب
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.

*27/06/2013 :

يسيسأتلا ينطولا سلجملا مامأ نييفاحص ىلع مجهت - :

برضلاب ءادتعا ىلإ يشاوشلا ناندع ةّيسنرفلاب ةقطانلا ةّيمومعلا "ةيلودلا سنوت" ةعاذإب يفاحصلا اضرعت

سلجملا ىنبم مامأ رهاظتت تناك يتلا ةروثلا ةيامح ةطبارل نيبستنملا نم ةعومجم لبق نم لمعلا تاودأ ميشهتو

.ودرابب يسيسأتلا ينطولا

مت نيأ ةروثلا ةيامح ةطبارل ةميخ ىلإ هرجو صاخشأ ةرشع نم رثكأ لبق نم يشاوشلا ةهجو ليوحت مت دقو

ميشهتب اوماق امك ،ةدادح نب نايفس روصملا هليمزو وه هدسج ءاحنأ لماك ىلع برضلاو لكرلاب هيلع ءادتعالا

.مهتزوحب تناك يتلا ريوصتلا اريماك

كييازوم" ةعاذإ نم يرجاملا لانمو "حابصلا" ةديرج نم يديردلا رازن ليمزلا نم لك ضرعت قايسلا سفن يف

سلجملا مامأ ةروثلا ةيامح ةطبار راصنأ لبق نم يظفل ءادتعا ىلإ "مأ فأ كييازوم" عقوم روصمو "مأ فأ

يفحصلا مهلمعب نوموقي اوناك امل كلذو .

نيندمب نييفحص نيلسارم ىلع ءادتعالا - :

فأ نيجيسكوا" ةعاذإ لسارم يمولمللا دمحاو ةصيلخ ةميعن ةيوهجلا "مأ فأ ةربص" ةعاذإ ةلسارم تضرعت

ءابآب ناموقي اناك امل كلذو نيندمب يوهجلا ىفشتسملاب ناوعأ لبق نم ةقياضمو يظفل ءادتعا ىلإ ةيوهجلا "مأ

 .يمالعإلا امهبجاو

نوع نأب ديفت ةمولعم نم تبثتلاو هلوخد نم نيليمزلا عنمب نيندمب يوهجلا ىفشتسملاب ةسارحلا ناوعأ ماق دقو

.هسفن يف رانلا مارضإ ىلع مدقأ ةهجلا يف نما

داسفلا يف ةمهاسملا"ب اهليمز و اهماهتاو بسلاو متشلا نم لباوب اقوفرم درطلا ىلإ ةصيلخ تضّرعت دقو

.اهلوق بسح "ةضهنلاو ةموكحلا لمع ليطعت ىلع لمعلاو دالبلا يف يرشتسملا

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse

Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.org        mailto:info@ctlj.org

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctlj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX8s0j7-YD-hwu1_5KEpe2FNs59g
mailto:info@ctlj.org


ةانق حلاصل تامولعمب رفظلا لجا نم ةيمهو مالعإ لئاسول ءامسأ ءارو نايفختي امهنأب ناوعألا دحا امهمهتا امك

ةيسنوتلا" ".

*29/06/2013 :

يسنوتلا نويزفلتلا ىلع تقؤملا ةلودلا سيئر عم راوح ضرف :

روشاع نب ضايع يروتسدلا نوناقلا يف ريبخلا هارجأ اراوح يسنوتلا يمومعلا نويزفلتلل ىلوألا ةانقلا ترّرم

هجمربت مل راوحل ليجست ريرمت ىلع نويزفلتلا ةسسؤم تربجأ دقو.يقوزرملا فصنم تقؤملا ةلودلا سيئر عم

هزجنت ملو .

:ةلادعلاو نويفاحصلا/ 3

:نييمالعإلا عبتت يف ةّينوناق تالالخإ*

:يمناغلا ميكح نّودملا ةّيضق-

تابوقعلاو تاعفارملا ةلجم نم 91 لصفلا مهتب سقافصب ةيركسعلا ةمكحملا مامأ يمناغلا ميكح نّودملا               ليحأ

يندم وأ يركسع صخش لك تاونس ثالث ىلإ رهشأ ةثالث نم نجسلاب بقاعي " هنأ ىلع ّصني يذلا                   ةيركسعلا
يمومع لحمب مالفألا وأ ةيسمشلاو ةيوديلا روصلا وأ موسرلا وأ ةباتكلا ةطساوب وأ تاكرحلاب وأ لوقلاب                 دمعت
شيجلا يف فعضي نأ هنأش نم امب موقي وأ هتيونعم وأ هتعمس وأ هتمارك نم سملاو شيجلا ريقحت وأ ملعلا                     ريقحت

".. .مهل بجاولا مارتحالا وأ ءاسؤرلل ةعاطلاو يركسعلا ماظنلا حور

حوارتت ةدمل نجسلاب بقاعي " هّنأ ىلع ّصني يذلا تالاصتالا ةلجم نم 86 لصفلا قبط يمناغلا نودملا لاحي                   امك

ربع مهتحار جاعزإ وأ ريغلا ىلإ ةءاسإلا دمعتي نم لك رانيد فلأ ىلإ ةئام نم ةيطخبو نيتنس وأ ةدحاو ةنس                     نيب

".تالاصتالل ةيمومعلا تاكبشلا

ةيطخبو نيماع ةدم نجسلاب بقاعي" هّنأ ىلع صني يذلا ةيئازجلا ةلجملا نم 128 لصفلا قبط هتلاحإ ىلإ                  ةفاضإ
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وأ ةفاحصلا قيرط نع وا مومعلا ىدل بطخب ههبش وا يمومع فظومل بسني نم لك ارانيد نورشعو ةئام                   اهردق

".كلذ ةحص تبثي امب يلدي نا نود هتفيظوب ةقلعتم ةينوناق ريغ ارومأ راهشإلا لئاسو نم كلذ ريغ

ينوناق رربم يا هل سيل هتنودم ىلع الاقم هريرحت لجا نم ةينوناق لوصف ثالث قبط يمناغ ميكح نودملا ةلاحإ                    نإ

لاقملاف .ةفلتخم تابوقع وأ ةددعتم مهت هنع بترتت نأ نكمي ال دحاولا لعفلا نإ اينوناق فورعملا نم هنا امك ،                   

فراعتملا اهانعم يف ةيركسعلا ةسسؤملاب هل ةقالع الو ايصخش سباقب يركسعلا ىفشتسملا ريدمب قلعت               دوصقملا

مالعإلا ةناخ يف لخدت تانودملا نأ رابتعاب ينوناق دنس يأ اهديؤي ال تالاصتالا ةلجم قبط ةلاحإلا و ،                   هيلع

وهف ةيئازجلا ةلجملا نم 128 لصفلا امأ .)فتاهلا لثم(تالاصتالل ةيمومعلا تاكبشلا نمض تسيلو              ينورتكلالا

، كلذ ةحص تبثي امب ءالدإلا نود هتفيظوب ةقلعتم ةينوناق ريغ ارومأ يمومعلا فظوملل صخشلا بسني نأ                  ضرتفي

ةبجاو ةينوناق ريغ رومأب هماهتا ىلإ رمآلا لصي نا نود ىفشتسملا ريدم عم فالخ نع ثدحت لاقملا نأ                   لاحلاو

.تابثإلا

:يحيشلا يركش يفاحصلا ةّيضق -

قيقحتلا بتكم فرط نم فتاهلا ةطساوب "زوين يرصحلأ" ينورتكلالا عقوملا ريرحت سيئر ءاعدتسا مت               ةيادب

بلطب ايباتك ءاعدتسا رمألاب ينعملا ملست دقو ، 2013 ناوج 14 موي هعم قيقحتلل ةيئادتبالا سورع نب                  ةمكحمب

نمضتي ناو هرقمب يحيشلل يباتك ءاعدتسا هيجوت انوناق بجاولا نم ناكو .2013 ناوج 26 موي اددجم لثميل                  هنم

متي نا ال ،ةيمومعلا ةباينلا نعرداصلا قيقحتلا ءارجا رارق نمض هيلإ ةهجوملا مهتلا عومجم ءاعدتسالا                اذه

.فتاهلا ةطساوب هءاعدتسا

ناذللا ةيئانجلا ةلجملا نم  247 و  245  نيلصفلا قبط )ريهشتلا( فذقلا ةمهتب يحيشلا يركش يفحصلا لاحيو

وأ فرش كته هيف  مومعلا ىدل رمأ ةبسن وأ ءاعداب ريغلا فذقي نم ّلك ةيطخلابو رهشأ ةتس ةدم نجسلاب نابقاعي

تالاصتالل ةّيمومعلا تاكبشلا ربع مهتحار جاعزإ وأ ريغلا ىلإ ةءاسإلا ةمهتب كلذكو ةيمسر ةئيه وآ صخش رابتعا

تالاصتالا ةلجم نم  86 . لصفلا قفو
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الو "يرصحلا" عقومب 2012 ةيليوج رهش يف ردص ينعملا لاقملا نا يحيشلا ركذ دصرلا ةدحوب هلاصتا                 ىدلو

ريغ نأ دعب 2013 يفناج رهش لئاوأ يف الإ هريرحت سأريو عقوملا اذه ملستي مل هنا ركذ امك ،هررحمب وأ هب هل                       ملع

."زوين يرصحلا" حبصيل همسا

: تاحرف نب نايفس يمالعإلا ةيضق -

هنا ىلع ّصني يذلا 115 موسرملا نم 54 لصفلا قبط سنوتب قيقحتلا مامأ تاحرف نب نايفس يفحصلا                  ليحأ

رشن موسرملا نم 50 لصفلا يف ةروكذملا لئاسولاب دمعتي نم لك رانيد فالآ ةسمخ ىلا نيفلا نم ةيطخب                   بقاعي"

." ماعلا ماظنلا وفص نم لانت نأ اهناش نم ةفئاز رابخأ

رثا ةيزفلت اريماك طوقس ) طيسب ربخب قلعتي هّنإف "ةمسن" ةيئاضفب تاحرف نب يفحصلا هركذ ام ىلإ                  عوجرلابو

ىلع رطخ يأ لكشي ال هناف ، حيحص ريغ هنا ضارتفا ىلعو ، ربخلا اذهو (، يسيسأتلا سلجملاب تابئان نيب                     راجش

ةباينلا فرط نم ءاضقلا ىلع ةلاحإلا نوكت نأ حجريو . نمألاب لالخإ يأ ىلإ يدؤي نأ نكمي الو ماعلا                    ماظنلا

مدعل ىوكشلا ظفح ةباينلل نكمي ناكو .يسيسأتلا سلجملاب تابئان نهو ىوكشلا يمدقم ةفصب ةقالع اهل                ةيمومعلا

.الصأ ةميرج دوجو

:ةلدمو روشاع نبو يباروشلا ةيضق -

لانت نأ اهناش نم ةفئاز رابخأ رشن مهدمعت ةّلدم دمحمو روشاع نب دعسل هيليمزو يباروشلا نايفس يفحصلل                  بسني

ةفلاخمب مالعإلاب كلذو ةميرجب ماهيإلا كلذكو ،ةينورتكلالاو ةيرصبلا مالعإلا لئاسو ةطساوب ماعلا ماظنلا وفص               نم

موسرملا نم 54 و 50 نيلصفلا قبط كلذو ،ةيمهو ةميرجب قلعتت ةبذاك ةجح ءاشنإ وآ دجوت مل اهنأ نيقيلا ملع                     ملعي

.ةيئازجلا ةلجملا نم  142 و  115

دودحلا ىوتسم ىلع بيرهتلا عوضوم لوح ايزفلت اقيقحت هيليمز ةقفر زجنأ يباروشلا نايفس يفحصلا ّنإف                ريكذتللو

كلذب قلعتت ةبذاك ةجح ءاشنإ وأ ةميرج دوجوب ةيمومعلا تاطلسلا ماهيإ وه هدصق وآ هلمع نكي ملو ، دالبلل                    ةيبرغلا

.يئاصقتسا يفحص لمع لب نوكي نأ هل ديرأ امك ابذاك اغالب وآ

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse

Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.org        mailto:info@ctlj.org

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctlj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX8s0j7-YD-hwu1_5KEpe2FNs59g
mailto:info@ctlj.org


.يفحصلا قيقحتلا اهب قلعت يتلا ةيمومعلا ةهجلا ةفص وه ءاضقلا ىلع عوضوملا ةلاحإ ببس نوكي نأ ىشخيو

نيذلا صاخشألا لك رداصمو هماهمب همايق دنع يفحصلا رداصم ّنإف 115 موسرملا نم 11 لصفلا                بسحو

ىلع ءادتعا ربتعُيو .رداصملا هذه ةيرس ىلع ءادتعالا نكمي الو ، ةّيمحم نوكت ةيمالعإلا ةداملا دادعإ يف                  نومهاسي

ضيرعت زوجي الو .ةماعلا ةطلسلا اهالوتت دق يتلا شيتفتلاو ثحبلا لامعأو تايرحتلا عيمج رداصملا               ةيرس

ةداملا دادعإ يف مهاسي صخش ّيأ وآ يفحص يأ ةبلاطم زوجي ال امك ةطلس يأ بناج نم طغض يأل                    يفحصلا

ةقلعتم تامولعملا كلت نوكت نأ طرشبو صتخملا يلدعلا يضاقلا نم نذإب الإ هتامولعم رداصم ءاشفإب                ةيمالعإلا

ريغلل ةيدسجلا ةمالسلا ىلع اميسج ارطخ لكشت مئارجب

ايئاضق هتقحالمو ، ةيئاصقتسالا ةفاحصلا ةناخ يف لخدي هيليمزو يباروشلا نايفس يفحصلا هزجنأ يذلا قيقحتلا                نإ

.115 11 موسرملا نم   لصفلا اهنمضي يتلا قوقحلل اكاهتنا لكشي هعم لماعلا قيرفلا عم

:ةّينوناق تايصوت*

ساسم● وآ ماعلا ماظنلا نم لين يأ اهيف سيل ةيفحص لامعأ لجا نم ءاضقلا ىلع نييفحصلا ةلاحإ نع                   فكلا

. يمارجإ دصق يأ اهءارو سيلو نمألاب

.نييفحصلا دض ىواكشلا يف رظنلا دنع ةطلسلا يف هعقوم وآ يكاشلا ةفص رابتعالا نيعب ذخألا مدع●

يفحص● لمعب قلعتي رمآلا نأ لاحلاو ةليقث تابوقعو ةددعتم مئارجب ءاضقلا ىلع نييفحصلا ةلاحإ نع                فكلا

.نييفحصلل ديدهت نم تالاحإلا كلت هلكشت امل كلذو ، دحاو

يفحصلل● كرتي ىتح عستم لجأل كلذ نوكيو ، ءاعدتسالا عوضوم نمضتت نييفحصلل ةيباتك تاءاعدتسإ               هيجوت

ةيئادتبالا ثاحبألا ىلع ريخألا اذه عالطإو هعم هعافد لئاسو دادعإو هيماحمب لاصتالل يفاكلا تقولا               لاحملا

.تيرجأ نإ

وآ● قيقحتلا ىلع اهتلاحإ ىلإ ةجاح نود ةيمومعلا ةباينلا لبق نم ايدام وآ اينوناق ةديؤملا ريغ ىواكشلا                  ظفح

.يفحصلا لمعلا ةيرح ىلع تاطوغض نم تالاحإلا كلت هلكشت امل ءاضقلا

دوجوب● يفحصلا مهلمع ةبسانمب تالاصتالا ةلجم وآ ةيئازجلا ةلجملا ىضتقم ىلع نييفحصلا ةلاحإ نع               فقوتلا
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.رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلا ةيرحب قلعتملا  115  موسرملا

ربخلا● رداصم ةيرس ىلع ءادتعالا نع فكلاو هتايصوصخو يئاصقتسالا يفحصلا لمعلا تايضتقم             مارتحا

.ثحبلاو يرحتلا لامعا ةطساوب مهعم ةلماعلا قرفلا ىلعو نييفحصلا ىلع طغضلا مدعو تامولعملاو

:تايصوتلا/ 4

: ىلإ وعدي ناوج رهش تاكاهتنال هسرادت دعبو ةفاحصلا ةّيرحل سنوت زكرم ّنإ

.يسنوتلا نويزفلتلا ةشاش ىلع تقؤملا ةلودلا سيئر عم راوح ريرمت ضرف تاسبالم يف يدج قيقحت حتف-

ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةينورتكلالا ةموظنملا نم "فوطعلا" عقوم بجح ةّيلمع ىلع ةحضاو تاريسفت ميدقت -              

اموي  20  نم رثكأ ةليط

نيوطات ةعاذإل ةّيريرحتلا تاهجوتلا يف لّخدتلا ةدواعم ةّبغم نم نيوطات يلاو ىلع هيبنتلا-

ناوج رهش ةليط نييمالعإ تفدهتسا يتلا ةّيدسجلا تاءادتعالا ّلك يف يئاضق ثحب حتف-
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