
!

 
تونس في 20 جانفي 2014 

حولل منع  جزء من برنامج تلفزيي 
!

تلقت إإددااررةة قناةة "االحواارر االتونسي" قراارراا من قاضي االتحقيیق يیقضي بمنع بث جزء من حلقة يیومم االسبت 17 

جانفي من برنامج "الباسس" االذيي حاوورر فيیهھ مقدمم االبرنامج نوفل االوررتاني ااألمني كمالل االمراايیحي 

شهھر"شقيیف". 

 
ووقالل االوررتاني لوحدةة االرصد بمركز تونس لحريیة االصحافة إإنن إإددااررةة االقناةة تلقت هھھھذاا االقراارر إإضافة إإلى 

قراارر االهھيیئة االعليیا االمستقلة لالتصالل االسمعي وواالبصريي٬، وواالذيي بّررر سبب االمنع بب"إإثاررةة االبلبلة لدىى االرأأيي 

االعامم" حسب االوررتاني٬، ووووصفهھ بب"االقراارر االظالم". ووااستغربب من تدخل االنيیابة االعموميیة إليیقافف االبرنامج 

ووقالل"ررغم أأننا اامتثلنا لقراارر االنيیابة االعموميیة ووقراارر االهھايیكا٬، إإال اانني ااتساءلل عن أأساسس االقراارريین االذيین 

ااستنداا إإلى ااستنتاجاتت من خاللل وومضة ااشهھارريیة" ووأأضافف االوررتاني أأنن االنيیابة االعموميیة لم تطلب تسجيیل 

االحلقة حتى تتبيین االحقيیقة مؤكداا أأنن ضيیفهھ لم يیؤكد تهھمة ااررتكابهھ لجراائم االتعذيیب بل نفاهھھھا . 

ووبرررتت " االهھايیكا" االمنع  بسبب "مخالفتهھ للقانونن ااألساسي عددد 53 لسنة 2013 االمتعلق بإررساء االعداالة 

ااالنتقاليیة ووتنظيیمهھا٬، وومقتضيیاتت االفصل 5 من االمرسومم عددد 116 لسنة 2011 ووعدمم ااحتراامهھ للمعاهھھھدااتت 

وواالموااثيیق االدووليیة االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن وواالحريیاتت االعامة لما تضمنهھ من تبريیر للتعذيیب وواالتباهھھھي بهھ 

ااألمر االذيي من شانهھ أأنن يیتسبب في معاناةة معنويیة لكل من كانن ضحيیة للتعذيیب" حسب ما جاء في نص 

قراارراالمنع. 
وومن جهھتهھ٬، قالل منذرر االشاررني االمستشارر االقانوني لمركز تونس لحريیة االصحافة  اانن االهھيیئة االعليیا االمستقلة 

لالتصالل االسمعي وواالبصريي ااررتكزتت في قرااررهھھھا على االفصل 28 من االمرسومم عددد ٬116، وواالذيي يینص 

على اانن االهھيیئة تتدخل "في حالة علم االمرااقبيین بوقائع تمثل مخالفة للنصوصص االجارريي بهھا االعمل٬، 

كالمماررساتت االمنافيیة لالحتراامم االوااجب لشخص"٬، غيیر اانهھ ااتضح أأنن ضيیف االبرنامج جاء ليینفي تهھم 

االتعذيیب حسب تصريیح االوررتاني. ووأأضافف االشاررني أأنن ااإلجرااء االوقائي االذيي ااتخذتهھ االنيیابة االعموميیة 
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!
مرتكز على إإمكانيیة بث االبلبلة٬، غيیر أأنهھ لم يیثبت أأنن بث االخاصص بحلقة يیومم االسبت االماضي   قد يیؤدديي إإلى  

االبلبلة خاصة أأنن االقراارر ااررتكز على االومضة ااإلشهھارريیة ال االحلقة. 

وولتفادديي تكراارر مثل هھھھذهه االحاالتت يیوصي مركز تونس لحريیة االصحافة بضرووةة ااالططالعع على مضمونن 

ااالعمالل االصحفيیة موضع االخالفف قبل ااتخاذذ أأيي قراارر  بشأنهھا  كما يیوصي  بإيیجادد برنامج لتأططيیر 

االصحفيیيین االعامليین  على موااضيیع لهھا صلة بالعداالة ااالنتقاليیة  االتي ترتكز خاصة على االشهھاددااتت حتى ال 

يیتعاررضض ااحتراامم االجانب ااالنساني  مع حريیة االتعبيیر . 
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ووحدةة ررصد ووتوثيیق ااالنتهھاكاتت االوااقعة على ااإلعالمم االتونسي

بمركز تونس لحريیة االصحافة
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