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 التعبير لحرية خطيرة تهديدات يخلق المسلحة القوات على االعتداء زجر قانون مشروع

 واإلعالم

 

 االعتداء زجر قانون مشروع يؤدي أن من قلقها عن  المادة تعبر: ماي   في  تونس

 على الحصول وحرية التعبير حرية على ومفرطة مبررة غير قيود فرض إلى المسلحة القوات على

 العشوائي بالتقييد سيسمح القانون هذا فإن الحالية، صيغته في  عليه المصادقة صورة وفي. المعلومات

 كبير بشكل سيعيق ماوهو المسلحة للقوات النقد بعض بأخرى أو بطريقة يظهر أن شأنه من تعبير  لكل

 القوات بها تقوم التي بالعمليات المتصلة القضايا حول العام النقاش وكذلك للمعلومات الحر التدفق

و في  .البرلمان على المعروض القانون مشروع بسحب التونسية الحكومة تقوم بأن نوصي. المسلحة

بضرورة سحب الفصول  البرلمان توصي المادة  مامأمشروع القانون  المضي قدما في مناقشةحال 

 . و  و  و  و عدد 

شخص، صادقت الحكومة التونسية  23مارس، و الذي أسفر عن مقتل  18على إثر الهجوم الذي استهدف متحف باردو يوم 

منظمة  12الى   19أفريل على مشروع قانون زجر االعتداء على القوات المسلحة.   و قد انضمت منظمة المادة  8يوم 

 .دولية غير حكومية بهدف إتخاذ موقف مشترك فيما يتعلق بمشروع القانون

المسلحةزجر االعتداء على القوات المتعلق ب 25/2015بتحليل مشروع القانون رقم  19المادة قامت لقد 
ولديها مخاوف  1

 .جدية بشأن مدى توافقه مع المعايير الدولية المنطبقة في مجال حرية التعبير واإلعالم

بوصفها طرفا في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ن تونس إ

أية قيود على الحق في حرية التعبير بشكل صارم وضيق، وأن ر يتم تفسي أن تحرص على أن من واجبهاوالسياسية، 

أن مشروع القانون قد فشل  19تعتبر المادة وال تعّرض الحق ذاته للخطر.  بما 2تستجيب هذه القيود لالختبار ثالثي األجزاء

  :التالية الدولية لألسباب في االستجابة للمعايير

دينار كل من " تعمد  وبخطية قدرها عشرة آالف  ينمن مشروع القانون بالسجن مدة عام يعاقب الفصل 

تحقير القوات المسلحة ". تم تعريف القوات المسلحة بكونها األعوان الحاملين للسالح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية 

(.وقوات األمن الداخلي والديوانة )الفصل 

 :الفصل أحكام بخصوص التالية المالحظات  المادة تقدم

 

 العام" فهو باألمنبهدف اإلضرار  " المرتكبة الجرائم على يقتصر كان وإن المسلحة، القوات تحقير إن مفهوم 

 مع متوافق غير وهو وفقا لهذه الصيغة. للقانون غير موضوعي أي تطبيق ضد ضمانة أي يقدم ال بحيث غامض

 - المسلحة مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المعدة من القانون لمشروع الرسمية غير الفرنسية الترجمة على  المادة تحليلاعتمد  

 دقة عدم الناتجة عن التعليقات من أجل عدم دقة أو الترجمة دقة من أجل عدم المسؤولية  المادة تتحمل ال .مكتب تونس () جنيف
 .الترجمة

اختبار الضرر أن تكون القيود منصوصا عليها بمقتضى القانون وأن تهدف إلى تحقيق هدف مشروع و أن تكون ضرورية ومتناسبة مع  يقتضي 

 الهدف المنشود.                                                        

 



ماي

 وهو القانون، عليها بمقتضى منصوصا التعبير حرية على المفروضة القيود جميع أن تكون يقتضيالشرط الذي 

.ودقيق لها واضح قانوني وجود أساس الدولية للمعايير وفقا يعني

 من شأن هذا الغموض أن يجعل من الصعب تحديدو القانون مشروع ضمن" العام األمن" مصطلح تعريف يتم لم 
 في هذا اإلطار ونذكر. السلطات سلوك التي تقيد مبادئوكذلك تحديد ال لوضعه، يسعى القانون الذي اإلطار معالم

 العهد من( )  المادة بموجب التعبير حرية في الحق لتقييد مشروعا أساسا ليست" العام األمن " حماية أن
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الدولي

 

 لمعاييرل نُذّكر أنه طبقا ذلك، ومع. "القومي األمن" حمايةل يسعىالفصل  هذابأن  التونسية الحكومة تتحجج قد 
 التهديد أو القوة استخدام ضد أراضيها سالمة أو الدولة وجود حماية ،"القومي األمن" حمايةتعني  ،الدولية

في األخذ بعين  قانونال مشروع أخفق. بها التهديد أو القوة استخدام على الرد على الدولة قدرة أو باستخدامها
. الهدف هذا تحقيق مثل يمكن كيف تماما الواضحمن  وهو ي،القوم ألمنمصطلح ال المحدود النطاق االعتبار

 مع متوافق غيرهو و التعبير حريةل ضروريال غير تقييدمن مشروع القانون يبالغ في ال فإن الفصل  ،وعليه
.التعبير حرية علىالمنطبق  الدولي القانون

 

عديدة من شكال أفي شل  هام سلبي تأثير له وسيكون التعبير تهديدا لحرية يمثّل أن شأنه من قانون مشروع وجود مجرد إن

 ايقاف مثل تونس في األخيرة وقد أظهرت األحداث. واألفكار للمعلومات الحر بالتدفق يضر تكون أن هشأنمما من  التعبير

أن احتمال  الفايسبوك الخاصة به، صفحة على الجيش تنتقد تصريحات لنشره بالسجن عليه والحكم العياري ياسين المدون

 .الواقع في مرتفع هذه االحكامإساءة استخدام مثل 

 باألمن علقةالمت والوثائق، والمعطيات المعلومات جميع"بكونه  الوطني المعتبر من أسرار األمن السر'  الفصل يعرف

و هو  ،الحشو من بعض التعريف هذايشكو ". له الصفة في استعمالها من إال تكون معلومةال  أن يجب التي)...(  الوطني

 القيود لجميع القانوني األساس يكون أن يجب الدولي، القانون وعلى النقيض من ذلك، وطبقا ألحكام. جدا واسع تعريف

.اودقيق اواضح التعبير حرية على المفروضة

 سواء كان ذلك ،شخص له الصفة قبل من الوطني األمنأسرار  من لسر انتهاككل  القانون مشروع من  الفصليعاقب 

 أن نفس على الفصل نصوي. دينار . قدرها وغرامة أعوام  مدة بالسجن اإلهمال، طريق عن أو قصد عن
 إذا العقوبة وتضاعف. "عمدا إلى أسرار األمن الوطني نفذ" )...( " "كل شخص ليست له الصفة على تسلط عقوبةال

 .بمقابل مالي أسرار األمن الوطني خرق ارتكب فعل

 بموجب مشروع هدف وهو ،الوطني األمن حماية تحقيق إلىتهدف  و  الفصلين أحكام أنب القول إذا كان من الممكن

 رمعيا لالستجابة إلى جدا واسعة تعريفات انعتمدي أن هذين الفصلين  في المقابل، تعتبر  المادةفإن  الدولي، القانون

 التعبير حرية على مفرطة اقيودوهما على هذا النحو يشكالن  الدولية للمعايير وفقا المنصوص عليه قانونيال ساساأل

 اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة عن الصادرة األخيرة القرارات جملة من اثنين ومثلما تم توضيحه ضمن قرارين
جد  أحيانا تكون قد معينة معلومات معرفة في لجمهورا مصلحة" فإن الدولي القانون طبقا ألحكامفإنه  ،بالمبلغين المتعلقة

 انتهاك أي  و  الفصالنعاقب ي ذلك، لكن و على عكس." قانونا المفروض التحفظ واجب حتى علولت وذلك قوية
 القانون مشروع أحكامإن . يتم فيه مثل هذا االنتهاك  الذي السياق من الالزمة التحاليل االعتبار بعين األخذ دون للسرية

 حرية بشأن المبادئ من مجموعة ،القومي والوصول إلى المعلومات واألمن التعبير حرية بشأن غروجوهانسب مبادئ المثال سبيل على انظر

 المتحدة األمم مقرر هاأقر والتي سنة في اعتمدت العالم، أنحاء مختلف من الخبراء من مجموعة وضعتها التي القومي واألمن التعبير
 .والتعبير الرأي بحرية الخاص

 رومانيا، ضد وتوما بوكور.  فيفري  بتاريخ الصادر الحكم ،/ رقم طلبمال الكبرى، الدائرة ا،يفمولدا ضدقوجا   

 . جانفي  بتاريخ الصادر الحكم ،/ رقم طلبمال



ماي

 يحميها مثلما للمعلومات الحر التدفقالمرجوة من  مصلحةال مع سريةال حماية إلى الحاجة توازن بين ال ألنها متناسبة غير
.التعبير حرية المنطبق في مجال الدولي القانون

 لقضايال المشروعة العامة المناقشة منعت أن اشأنه من قانونال مشروع من  و أحكام الفصلين  أن  تعتبر المادةو
 ردع من خالل السرية لمعلوماتل المشروع نشرال تعيق من شأنها ان األحكام هذه نإ. المسلحة القوات بعمل المتعلقة

 األحكام كما أنهذه. إلى الرأي العام على حد سواء أنفسهمإتاحتها ب أو للصحفيين معلومات تسريب من المبلغين المحتملين
 إذا ما مناقشة مثال ذلك في بما المسلحة، القوات بعمل المتعلقة االستقصائية الصحفية األنشطة تعيقمن شأنها أن  بالذات
 حريةالمتعلقة  الدولية للمعايير حسب. اإلنسان حقوق المنطبق في مجال الدولي للقانون وفقا تعمل القوات المسلحة كانت

المنطبقة في مجال  الدولية للمعايير المزعومة االنتهاكات حول المعلومات إلى تبليغ هدفت" التي التعبير حريةن فأ التعبير،
هو األمر  كما أو ،الوطني لألمن تهديدا شكلت ااعتبارهب هاتجريم ينبغي ال" الدولي اإلنساني القانونفي و اإلنسان لحقوق

 المسلحة للقوات إهانة القانون، مشروع إطار في

االعتداء على مقرات )  الفصل في المنصوص عليها الجرائم أن من تبدي مخاوفها  المادة فإن ذلك، إلى وباإلضافة

( المسلحة للقوات التابعة والمنشآت والمؤسسات للمصالح العادي السير تعطيل)  والمادة( المسلحة القوات ومنشآت
 .االحتجاجات مثل للتعبير المشروعة األفعال ضد قمعية كأدوات تستخدم أن يمكن

  تفترض المادة. وعائالتهم المسلحة القوات أفراد ضد جريمة بارتكاب التهديد مشروع القانون من الفصل  مجرّ يُ 
 ضد جنائية جرائم ارتكاب على اآلخرين تحريض أو تشجيع من شأنها أعمال كل معاقبة في ترغب التونسية الحكومة أن

خذ بعين األ دون الجنائية القوانين نطاق في تعالج أن يجب المسألة هذه أن نعتقد فإننا كذلك، األمر كان إذا. اآلخرين
.التهديدات بهذه المستهدف الشخص مهنةاالعتبار طبيعة 

 لىع قانونال مشروع وفي صورة عرض. بكامله القانون مشروع سحب إلى التونسية الحكومة  تدعو المادة ،وأخيرا
وفي الدولية والمعايير الدستور أحكام حتى يكون متوافقا مع فيه النظر عادةى إلع البرلمان نحثفإننا  التونسي، البرلمان

 المادة توصي البرلمان أمام القانون مشروع مناقشة في قدما المضي حال في و. في أحسن األحوال رفض المصادقة عليه 

. و  و  و  و  عدد الفصول سحب بضرورة 

 القومي والوصول إلى المعلومات. واألمن التعبير حرية بشأن غروجوهانسب مبادئمن  انظر المبدأ عدد  


