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العام واملشاركة فيها. ومن هنا، فإن حرية وصول الصحافة ووسائل اإلعالم إىل 
املعلومات أمر ضروري لتمكني املواطنني من إصدار أحكام مستنرية وتعزيز مناقشة 

دميقراطية واسعة ومفتوحة. 

املعروضة على  القضايا  لبعض  أحيانا  الطابع اخلاص واحلساس  الرغم من  وعلى 
احلق  للجمهور  فإن  مثة،  ومن  علنية،  تظل  القضائية  احملاكمات  فإن  احملاكم، 
القضائية  السلطة  تبقى  العامة حتى  املصلحة  ذات  باملسائل  أن يكون على علم  يف 
خاضعة للمساءلة اجملتمعية. ويشكل هذا األمر مسة أساسية من مسات اجملتمع 
حيث  من  جوهرية  مسألة  واالتصال  املعلومات  حرية  فيه  تكون  اليت  الدميقراطي 
أنها تسمح للمواطنني باملشاركة العامة وبسط رقابتهم على طريقة سري اجملتمع 

ومؤسساته، مبا يف ذلك يف السلطة القضائية. 

من  يتجزأ  ال  جزء  القاضي  يكون  أن  جيب  نفسه،  الدميقراطي  املنظور  هذا  ومن 
احلياة الدميقراطية، وأن تكون له األسبقية على محاية العدالة املفتوحة، وبالتالي 
الشفافية  منطق  أي  الدميقراطي،  النظام  عليه  يقوم  الذي  للمنطق  االستجابة 
)بشأن سري العدالة( واحلق يف املعرفة. ولذلك ينبغي أن يكون هناك تكريس لعلنية 
املواطنني،  الدعاية بني  إجرائيا، ضمان  الذي يشكل مبدأ  املبدأ،  ويتيح هذا  القضاء. 
الذين تقام العدالة نيابة عنهم، مما يسمح هلم ليس فقط باملشاركة يف املناقشة 
املؤسسة  إىل  املوكلة  السيادية  بالوظيفة  رهنا  بتعزيزها،  أيضا  ولكن  العامة 
سياسات  القضائية  املؤسسات  تتبنى  أن  املهم  من  ذلك،  إىل  وباإلضافة  القضائية. 

وممارسات اتصالية، ، خاصة يف ظل تطور تكنولوجيات االتصاالت الرقمية.

أنها  والقضاء على  اإلعالم  العالقة بني وسائل  النظر إىل  ينبغي  ويف وضع مثالي، 
عالقة تعاون بني مؤسستني تهدفان إىل احلفاظ على النظام والتوازن االجتماعيني 
تقديم  على  قدرتهما  إىل  املطاف  نهاية  يف  ذلك  ويعود  التوترات.  حدة  وختفيف 
املعايري  للجدل، بطريقة حترتم  املثرية  والقضايا  النزاعات  بشأن  املعلومات، خاصة 
تفاهم متبادل  الضروري حتقيق  القانونية. ويف اخلتام، من  والضوابط  األخالقية 
يف  منهما  كل  دور  دعم  أجل  من  والقضاء  اإلعالم  وسائل  بني  إجيابية  وعالقات 

تعزيز الدميقراطية ومحاية احلقوق واحلريات. 

مقدمـــــة

املؤسسة  االقرتاع  صناديق  من  جمموعة  بكونها  الدميقراطية  هوغو  فيكتور  عرف 
على ركيزتني: األوىل هي استقاللية القضاء والثانية هي حرية الصحافة.

وتعاون  بتكامل  واإلعالم  القضاء  بني  العالقة  تتسم  أن  ينبغي  املنطلق  هذا  من 
إذ يقوم اإلعالم  الدميقراطية ومحاية احلقوق واحلريات.  بينهما بهدف تعزيز 
بالتالي  ويعزز  اجملتمع  يف  حتصل  أن  ميكن  اليت  التجاوزات  على  رقابته  ببسط 
دور العدالة يف االنتباه إىل هذه التجاوزات وردعها. ويف املقابل يلعب القضاء دورا 
يف  والدستوري  الطبيعي  دوره  إىل  بالنظر  الصحافة  حرية  محاية  يف  حموريا 

محاية احلقوق واحلريات.

إال أن تونس شهدت، يف مسار سعيها لتحقيق الدميقراطية وسيادة القانون، توترات 
السلطات  الفاعلة يف وسائل اإلعالم وكذلك  اجتماعية وأزمة ثقة جتاه اجلهات 
اإلعالم  وسائل  من  كل  تلعب  حني  ويف  القضائية.  السلطة  ذلك  يف  مبا  العامة، 
تعوق  كبرية  حتديات  يواجهان  فإنهما  الدميقراطية،  بناء  يف  هاما  دورا  والقضاء 
املمارسات اإلعالمية والقانونية اجليدة يف الدميقراطية، وتشوه مصداقيتهما، مما 

يغذي بدوره التوترات االجتماعية. 

تقتضي العالقة بني العدالة ووسائل اإلعالم توازنا بني حقني أساسيني هما حرية 
التعبري،  حرية  بني  بالتوفيق  األمر  يتعلق  عادلة.  حماكمة  يف  واحلق  التعبري 
املرتبطة حبرية اإلعالم، وحرية تداول املعلومات، وبني احلق يف حماكمة عادلة 
شرط توفر قضاء مستقل، يعمل من ناحية، على أساس سرية التحقيق، )مما جيعل 
الرباءة،  ناحية أخرى، قرينة  الضغط(، وحيرتم من  القضاء من  املمكن محاية  من 

)وهو حق أساسي جيب أن حترتمه السلطات القضائية(.

أحد  هو  وهذا  عادلة.  حماكمة  إلجراء  ضروري  القضاء  استقالل  فإن  ولذلك، 
األسباب اليت تدعو إىل محاية استقالل القضاء من التأثريات اخلارجية، مبا يف ذلك 
تأثريات وسائل اإلعالم. ومع ذلك، فإن حرية وصول وسائل اإلعالم والصحفيني إىل 
املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات القضائية، تعد شرطا أساسيا الحرتام حق اجلمهور 
يف احلصول على املعلومات ومن أجل االطالع على الوقائع واملسائل املتعلقة بالشأن 
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أنه يف هذه احلاالت، ميكن البت يف إمكانية عقد جلسة مغلقة كليا أو خالل جزء 
من احملاكمة، أو عند النطق باحلكم. 

حرية  على  بها  املسموح  القيود  مراعاة  مع  األصل،  هي  النشر  حرية  تبقى  لكن، 
التعبري واليت جيب أن ينص عليها القانون، و أن يتم حتديدها بدقة من أجل خدمة 
املصاحل املشروعة يف جمتمع دميقراطي. ويرتتب على ذلك أن الضوابط املفروضة 
على املنشورات جيب أال تتضمن حظرا قاطعا وعاما، بل جيب أن تقتصر على منع 
نشر املعلومات عن جرائم معينة حيددها القانون بصفة حصرية )مثل االغتصاب 
يف  تالوتها  قبل  القضائي  التحقيق  وثائق  ونشر  باألطفال(  اجلنسي  والتحرش 
جلسة علنية ، فضال عن سرية التحقيق، مما يعين ضمنا سرية مجيع اإلجراءات 

التحضريية يف املسائل اجلنائية.

السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  اهليئة  إنشاء  تونس  شهدت   ،2013 عام  يف 
والبصري )اهليكا(، كسلطة تعديلية مستقلة لإلعالم السمعي والبصري من بني 
ولكراسات  للقانون  والتلفزية  اإلذاعية  القنوات  احرتام  مدى  مراقبة  اختصاصاتها 
االختصاص  هلذا  الصريح  التكريس  ورغم  أنه  غري  اإلجازة.  والتفاقيات  الشروط 
وضعية  الحقا  نشأت  البصري،  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  اهليئة  لصاحل 
بعض  ملنع  القضاء  تدخل  عندما  والقضاء  التعديلية  اهليئة  بني  اختصاصات  تنازع 
الربامج اإلذاعية والتلفزية، وهو ما اعتربته اهليئةالعليا املستقلة لالتصال السمعي 
والبصري استيالء قضائيا على اختصاصها. ويف سبتمرب2020، شهدت تونس اإلعالن 
عن تركيبة« جملس الصحافة« كهيكل تعديلي ذاتي يسهر على احرتام أخالقيات 
املكتوبة  الصحافة  يف  األخالقية،  للقواعد  مدونة  يف  املضمنة  الصحفية،  املهنة 

واإللكرتونية واإلعالم السمعي البصري.

 ،19 املادة  وعلى ضوء كل ما سبق، جاءت فكرة وضع هذا الكتيب من قبل منظمة 
والصحفيني ومجيع  القضاة  املتبادل بني  التفاهم  تيسري  املساهمة يف  بهدف  وذلك 
نقطة  إىل  الوصول  بغية  اإلعالم،  وقطاع  القضائية  السلطة  يف  الفاعلة  اجلهات 
التوازن بني املنطق اإلعالمي واملنطق القضائي، مبا يكفل التوازن بني احلق يف حرية 
التعبري واحلق يف املعلومة من ناحية، واحلق يف حماكمة عادلة والتمتع بقرينة 

الرباءة من ناحية أخرى. 

ومن هذا املنطلق، نشأت فكرة تطوير هذه الوثيقة اليت حتدد أهم املبادئ التوجيهية 
القضاء  بني  العالقة  حتكم  اليت  والوطنية  الدولية  األبعاد  ذات  املمارسات  وأفضل 
ختدم  مشرتكة  أرضية  إلجياد  تبنيها  اجلانبني  على  جيب  واليت  والصحافة، 
املصلحة العامة بشكل أفضل من خالل حتقيق تعاون حقيقي ومثمر بني جهتني 

مهمتني يف صون الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

سياق إعداد هذا الكتيب والغرض منه 

جمريات  يف  القضائي  التدخل  حاالت  تكاثر  األخرية  السنوات  خالل  تونس  شهدت 
الرأي  هزت  قضايا  حول  التلفزية  التحقيقات  برامج  يف  وخاصة  الصحفي،  العمل 
على  بناء  الصحافة  تناولتها  اجلاذبية  عالية  صحفية  مادة  بالتالي  وشّكلت  العام، 

مبدأ حرية اإلعالم وعلى حق اجلمهور يف املعرفة. 

تصدرها  اليت  التعبري  حرية  أوضاع  حول  األخرية  السنوية  التقارير  عكست  وقد 
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، انشغال املهنة الصحفية مبا اعتربته رقابة 

قضائية على حرية العمل الصحفي)1(.

ومعلوم، من جهة،أنه هناك ضوابط قانونية حتكم التناول اإلعالمي ألخبار اجلرائم 
القضائي وتوقيا  التحقيق  القضاء وحتد من حريته ضمانا لسّرية  املعروضة على 
الطبيعي  السري  تربك  أن  شأنها  من  اليت  اخلارجية  والضغوطات  التأثريات  من 
للعدالة وأن تنتهك قرينة الرباءة كإحدى أهم شروط احلق يف حماكمة عادلة. 
إجرائي يكرس علنية  القضاء، وهو مبدأ  أخرى، مبدأ علنية  وأنه هناك، من جهة 
اإلجراءات القضائية والنطق باألحكام. ومن الناحية العملية، يقتضي هذا املبدأ أن 
يتم اإلعالن عن أي حكم يصدر يف املسائل اجلنائية أو املدنية، فضال عن إمكانية 
ومع  القضائية.  اجللسات  قاعات  إىل  الصحافيني(  أو  العموم  )من  اجلميع  وصول 
ذلك، ميكن احلد من هذا املبدأ يف احلاالت اليت ينص عليها القانون من أجل محاية 
املصلحة العامة )النظام العام أو األمن القومي أو اآلداب والصحة العامة يف جمتمع 
دميقراطي( أو مصلحة اآلخرين )محاية القصر، محاية احلق يف اخلصوصية( أي 

النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني، التقرير السنوي حول حرية الصحافة يف تونس 3 مايو 2022. ملخص التقرير متاح هنا :. 1
http://snjt.org/wp-content/uploads/2022/05/resume%CC%80-rapport.pdf 
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احملـــور األول : األحكـــــــام القـــــــانونية الدوليـــــــة
	  والوطنيـــــــة ذات الصلــــــة 	

إن حرية التعبري، اليت تشكل أهمية أساسية وأداة ال غنى عنها للدفاع عن حقوق اإلنسان 
وتعزيز الدميقراطية، حق كامل كوني يقتضي التزام الدول باالمتناع عن تقييده دون 
مربر والتزامها اإلجيابي بضمان متتع مجيع األفراد واجملموعات بهذا احلق وممارسته 

دون متييز سواء بالنسبة إىل البحث عن املعلومات واألفكار أو تلقيها أو نشرها )3(. 

هي  الدولية،  للمعايري  طبقا  التعبري،  حرية  أن  به  املسلم  فمن  ذلك،  على  وعالوة 
عاتق  على  يقع  فإنه  وبالتالي،  تدخل.  أو  رقابة  دون  لصحافة  القانوني  األساس 
حر  إعالمي  مشهد  بتطوير  تسمح  وتنظيمية  قانونية  بيئة  خلق  واجب  الدول، 

ومتنوع وتعددي)4(. 

والواقع، أن حرية وسائل اإلعالم واستقالليتها وتنوعها جتعل من املمكن إعمال حق 
اجملتمع يف احلصول على املعلومات، وكذلك حق الصحفيني يف التماس املعلومات 
أن  ذلك  إىل  أضف  واملساءلة.  الشفافية  ضمان  على  سيساعد  مما  ونقلها،  وتلقيها 
العامة  الناقشات  أمام  اجملال  فتح  تعزز  واملتعددة  واملستقلة  احلرة  اإلعالم  وسائل 

وتشجع على تبادل اآلراء املتنوعة حول مسائل تتعلق بالشأن العام)5(.

املــــــادة 19 مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان

على  التعبري  حرية  يف  احلق  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   19 املادة  تكفل 
النحو التالي:

يته يف اعتناق  ية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلقُّ حرِّ »لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع حبرِّ
يها ونقلها إىل اآلخرين، بأيَّة  اآلراء دون مضايقة، ويف التماس األنباء واألفكار وتلقِّ

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود«. 

عقدت ورشة عمل أوىل يف تونس يف 21 نوفمرب 2020، وورشة عمل ثانية أيضا يف تونس يف 3 أبريل 2021، سبقتها استسارة عرب اإلنرتنت.. 2

إعالن مشرتك حول عاملية احلق يف حرية التعبري، متاح هنا. 3
https://www.article19.org/fr/resources/joint-declaration-universality-right-freedom-expression/

4 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/323/45/PDF/G2232345.pdf?OpenElement 
5 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/323/45/PDF/G2232345.pdf?OpenElement 

وقد مت إعداد هذه الوثيقة باتباع مقاربة تشاركية، مجعت بني اللقاءات التشاورية 
واالستشارات اإللكرتونية مع القضاة والصحفيني، وبالتنسيق بني املنظمات املهنية 
الوطنية  )النقابة  والصحفيني  التونسيني(  القضاة  )مجعية  القضاة  متثل  اليت 
السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  اهليئة  مبشاركة  التونسيني(  للصحفيني 

والبصري وجملس الصحافة)2(.

وباالستئناس بالتجارب املقارنة، تهدف هذه الوثيقة إىل حتديد املمارسات اجليدة، 
اليت حتكم العالقات بني اإلعالم والقضاء، واليت تنسجم مع املعايري الدولية املعمول 
بها يف النظم الدميقراطية والنابعة يف اآلن ذاته من صميم التجربة التونسية، مبا 

يعرب عن اهتمامات ومشاغل الفاعلني املعنيني، من الصحفيني و القضاة.

يف  الرغبة  مع  الوطنية  بيئتها  يف  الوثيقة  هذه  جتذير  يف  الرغبة  هذه  وترتافق 
االستفادة من التجارب املقارنة والتعرف على املعايري الدولية والضوابط املرجعية 
عام،  بشكل  اإلنسان  حبقوق  يتعلق  فيما  الدميقراطية  اجملتمعات  يف  بها  املعمول 

ومعايري حرية التعبري، واحلق يف حماكمة عادلة بشكل خاص. 

يرتكز هذا الكتيب املرجعي على احملاور األربعة التالية:

• احملـــــور األول : األحكام القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة	
• احملـــــور الثاني : املبادئ األساسية واملفاهيم املطروحة يف العالقة بني اإلعالم 	

والقضاء
• احملـــــور الثالث : املعايري األخالقية والضوابط القانوني يف التناول الصحفي 	

للمواضيع القضائية 
• احملـــــور الرابع : االتصال القضائي والعالقة مع الصحافة 	
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حرية . 2 يف  احلق  يف  التدخل  يسعى  أن  جيب   : مشروع  هدف  حتقيق  إىل  يهدف 
التعبري إىل حتقيق أحد األهداف املشروعة املنصوص عليها يف املادة 19)3( )أ( 

و)ب( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية : 

)أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،
)ب( حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

العهد . 3 يف  األطراف  الدول  عاتق  على  يقع   : والتناسب  الضرورة  اختبار  يستويف 
مجيع  تكون  أن  بضمان  التزام  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
ومتناسبة.  ضرورية  التعبري  حرية  يف  احلق  على  املفروضة  املشروعة  القيود 
ملحة  اجتماعية  حاجة  هناك  أن  مفهوما  يكون  أن  جيب  الضرورة،  وحبكم 
لتقييد احلق يف حرية التعبري. وجيب على الطرف الذي يطلب التقييد أن يثبت 
وجود صلة مباشرة وفورية بني التعبري واملصلحة احملمية. ويعين التناسب أنه 
جيب تطبيق التدبري األقل تقييدا إذا كان من املمكن أن يكون له األثر نفسه 

الذي حيدثه تدبري أكثر تقييدا.

وتقوم العدالة على احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها. وكما جاء يف ديباجة اإلعالن 
املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة  العاملي حلقوق اإلنسان، فإن »االعرتاف بالكرامة 
يف  والسالم  والعدالة  احلرية  أساس  هو  والثابتة  املتساوية  وحبقوقهم  البشرية 
العامل. وعليه، فإنه ومن واجب كل دولة أن حتاكم اجلناة أمام حماكم مستقلة 
التأثريات  عن  بعيدا  اإلنسان،  حقوق  احرتام  ضمان  أجل  من  وخمتصة،  وحمايدة 

التعسفية وغري املربرة. 

املكرسة يف  العاملية  احلق يف حماكمة عادلة هو حق أساسي. وهو أحد الضمانات 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : 

املــــــادة 10 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة 
مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية تهمة 

جزائية توجه إليه.

قانونية  الذي يعطي قوة  والسياسية،  املدنية  الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  يضمن 
للعديد من احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، احلق يف حرية 

التعبري بعبارات مماثلة لتلك الواردة يف املادة 19 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:

املــــــادة 19 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 

لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.. 1

لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف . 2
ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء 

على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها.

ومبا أن هذا احلق ليس حقا مطلقا، فإن املادة 19)3( من العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية تسمح بتقييد هذا احلق بالشروط التالية: 

املادة واجبات . 3 2 من هذه  الفقرة  املنصوص عليها يف  تستتبع ممارسة احلقوق 
أن  شريطة  ولكن  القيود  لبعض  إخضاعها  جيوز  ولذلك  خاصة.  ومسؤوليات 

تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

)أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،
)ب( حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

ومن ثم، جيب أن حيرتم أي قيد على احلق يف حرية التعبري الشروط التالية: )1( 
حمدد بقانون، و)2( يهدف إىل حتقيق هدف مشروع، و)3( يستويف بصرامة اختبار 
الضرورة والتناسب.ويصطلح على هذه الشروط الواجب احرتامها لتقييد احلق يف 

حرية التعبري باالختبار ثالثي األجزاء :

19 )3( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية . 1 املادة  تنص   : حمدد بقانون 
مبوجب  إال  التعبري  حرية  يف  احلق  على  قيود  فرض  يتم  أاّل  على  والسياسية 
بتكييف  لألفراد  يسمح  كاف  بشكل  ودقيقة  واضحة  صياغته  تكون  قانون 

سلوكهم وفقا ألحكامه.
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• من حـــق كــل متهم بارتكــاب جرميــة أن يعترب بريئــا إىل أن يثبــت عليه 	
اجلــرم قــانونــا.

التعبري  حرية  تعزز  اليت  اهلامة  الدولية  الصكوك  من  العديد  على  تونس  صادقت 
والعهد   1945 لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ذلك  يف  مبا  اإلعالم،  وحرية 
التزامات  هذه  والحرتام   .1966 لعام  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
الدولية، ضمنت تونس يف دستورها لعام 2014 حرية الفكر والتعبري والنشر واحلق 

يف احلصول على املعلومات. 

يضمن الدستور التونسي لسنة 2014 حرية التعبري واإلعالم واحلق يف الوصول إىل 
املعلومة يف الفصول التالية: 

الفصـــــل 31 : حرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنشر مضمونة.

ال ميكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه احلريات.

الفصـــــل 32 : تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.

االتصال  قطاع  تعديل  البصري  السمعي  االتصال  هيئة  تتوىل   :  127 الفصـــــل 
وعلى  واإلعالم،  التعبري  حرية  ضمان  على  وتسهر  وتطويره،  البصري،  السمعي 

ضمان إعالم تعددي نزيه.

مشاريع  يف  وجوبا  وُتستشار  اختصاصها  جمال  يف  ترتيبية  بسلطة  اهليئة  تتمتع 
القوانني املتصلة بهذا اجملال.

والنزاهة،  الكفاءة  ذوي  من  حمايدين  مستقلني  أعضاء  تسعة  من  اهليئة  تتكون 
يباشرون مهامهم لفرتة واحدة مدتها ست سنوات، وجيّدد ثلث أعضائها كل سنتني.

وينص الدستور أيضا على استقالل القضاء واستقالل القاضي »الذي ال سلطان عليه 
يف قضائه غري القانون«)7(. كما يضمن الدستور احلق يف حماكمة عادلة واحرتام 

قرينة الرباءة لكل متهم. 

 الفصل 102 من الدستور التونسي لعام 2014.. 7

املــــــادة 11 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

كلُّ شخص متَّهم جبرمية ُيعترَب بريًئا إىل أن يثبت ارتكاُبه هلا قانوًنا يف حماكمة  	)1(
رت له فيها مجيُع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه. علنية تكون قد ُوفِّ

ال ُيدان أيُّ شخص جبرمية بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه  	)2(
ل ُجرًما مبقتضى القانون الوطين أو الدولي، كما ال ُتوَقع عليه أيَُّة عقوبة  يشكِّ

أشدَّ من تلك اليت كانت ساريًة يف الوقت الذي ارُتكب فيه الفعل اجُلرمي. 

وبالتالي، فإن احلق يف حماكمة عادلة واحرتام قرينة الرباءة عنصران أساسيان يف 
الدفاع عن حقوق اإلنسان والوسائل اإلجرائية، للحفاظ على سيادة القانون. وحيدد 
ضمان  وبغية   ،14 مادته  يف  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي)6(  العهد 
الدول األطراف احرتامها.  اليت جيب على  الضمانات  العدل على حنو سليم،  إقامة 
يف  احلق  شخص  لكل  القانون.  أمام  متساوون  األشخاص  مجيع  أن  على  وينص 
أن  على  كذلك  وينص  إدانته.  تثبت  حتى  بريء  أنه  ويفرتض  عادلة  حماكمة 
النطق بها )يف  أنه ال ميكن  العدالة، من حيث  العلنية مبدأ أساسي من مبادئ سري 

جلستها املغلقة( إال يف حاالت حمددة. 

• النــاس مجيعــا سواء أمــام القضــاء. 	

حقوقه  يف  أو  إليه  توجه  جزائية  تهمة  أية  يف  الفصل  لدى  فرد،  كل  حق  من 
والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل 
الصحافة  منع  وجيوز  القانون.  حبكم  منشأة  حيادية،  مستقلة  خمتصة  حمكمة 
النظام  أو  العامة  أو بعضها لدواعي اآلداب  واجلمهور من حضور احملاكمة كلها 
العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة 
من  يكون  حني  ضرورية  تراها احملكمة  اليت  احلدود  أدنى  يف  أو  الدعوى،  ألطراف 
أن أي  إال  العدالة،  أن ختل مبصلحة  االستثنائية  الظروف  العلنية يف بعض  شأن 
حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان 
تتناول  الدعوى  كانت  أو  ذلك  خالف  مصلحتهم  تقتضي  بأحداث  يتصل  األمر 

خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

6 .file:///Users/king/Downloads/CCPR_C_GC_32-FR.pdf      32 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم
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27 : املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة ُتكفل له فيها  الفصـــــل 
مجيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتبع واحملاكمة.

الدستور،  وعلوية  العدل،  إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  القضاء   :  102 الفصـــــل 
وسيادة القانون، ومحاية احلقوق واحلريات.

القاضي مستقل ال سلطان عليه يف قضائه لغري القانون.

األساسية  واحلريات  احلقوق  على  املفروضة  القيود  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
منصوص عليها يف الدستور التونسي لعام 2014، وجيب أن ختضع لشروط صارمة، 

وفقا للمعايري الدولية. 
 

الفصـــــل 49 : حيّدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة بهذا 
الدستور وممارستها مبا ال ينال من جوهرها. وال توضع هذه الضوابط إال لضرورة 
تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن 
احرتام  مع  وذلك  العامة،  اآلداب  أو  العامة،  الصحة  أو  الوطين،  الدفاع  أو  العام، 
التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل اهليئات القضائية حبماية احلقوق 

واحلريات من أي انتهاك.

ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا 
الدستور.

احملـــور الثاني : املبادئ األساسية واملفاهيم املطروحة 
	  يف العالقة بني اإلعالم والقضاء 	

والقضاء  اإلعالم  فإن  الكتيب،  هذا  من  األول  احملور  يف  إليه  اإلشارة  متت  مثلما 
يكونا  أن  ينبغي  الغرض،  وهلذا  اإلنسان.  حقوق  عن  الدفاع  يف  هامان  فاعالن  هما 
متكاملني، من أجل حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان 
ومحايتها. بيد أن هذا التكامل يتوقف على فهمهما املتبادل ملتطلبات أدوار كل منهما 
ومهامه. إن احلوار بني اجلهات املعنية أمر بالغ األهمية لتحقيق التوازن بني مكونات 
حرية الصحافة ومكونات استقالل القضاء من أجل حتقيق هدف التكامل املنشود 
الدميقراطية ومحاية  املنشود يف تعزيز  بني اإلعالم والقضاء بغية حتقيق اهلدف 

احلقوق واحلريات. 

على  ملهامها  سلطة  كل  ممارسة  ضمان  أجل  من  ضرورية  املعادلة  هذه  وتعترب 
االنتقال  وترسيخ  مؤسساته  يف  الشعب  ثقة  تعزيز  يف  يزيد  مما  وجه،  أكمل 

الدميقراطي الذي ال ميكن أن ينجح يف ظل إعالم غري حر وقضاء غري مستقل.

ويؤخذ مما تقدم أن هناك مبادئ أساسية مضمنة بالدستور تسوس عمل كل طرف 
جيب التعرض إليها لبيانها والتأكيد على أهميتها وضرورة تكريسها واحرتامها )وهو 
ما سنتطرق إليه يف العنوان 1( وهناك مفاهيم ملتبسة يف عالقة الصحافة بالقضاء 
تطرح عند تطبيق هذه املبادئ، مبا يستدعي التعرض إليها لتحديدها ونزع الغموض 

عنها وبيان ضوابطها )وهو ما سيتم التطرق إليه يف العنوان 2(.

املبــــادئ األساسيــــة: 1. ضــــرورة تكريــــس 

31( وحق  )الفصل  والنشر  واإلعالم  التعبري  مبدأ حرية  الدستور من جهة  يضمن 
الرباءة  التمتع بقرينة  32(، ومن جهة أخرى احلق يف  )الفصل  املواطن يف اإلعالم 
ومبقتضيات احملاكمة العادلة )الفصل 27( واستقاللية القضاء )الفصل 102(، إال 
أن هذه احلقوق قد تكون متضاربة يف بعض احلاالت، مبا جيعل هناك حاجة ملّحة 

إىل ضمان التوازن بينها لتجّنب كل ما من شأنه أن يعترب تعّسفا يف استعماهلا.



1819

كتيب مرجعياإلعــــــــالم والقضــــــــاء 

• جيب أن يكون الصحفيون قادرين على اإلعالم حبرية وعلى التعليق على سري 	
عمل مرفق العدالة وفقا لألخالقيات الصحفية. 

•  على الصحفيني جتنب االنتقادات الذاتية اليت ال تقوم على معلومات صحيحة 	
واليت تقوض الثقة العامة املشروعة يف القضاء. 

• ال ميكن أن ختضع حرية وسائل اإلعالم السمعية البصرية للرقابة املسبقة. ال 	
جيوز فرض رقابة مسبقة على الربامج اإلعالمية قبل بثها.

• سرية 	 على  احلفاظ  يف  واحلق  املعلومات  على  احلصول  يف  احلق  للصحفي 
مصادر معلوماته طبقا ملقتضيات الباب الثالث من املرسوم عدد 115 لسنة 2011 
من  االستثناء  يف  حقه  جانب  إىل  والنشر،  والطباعة  الصحافة  حلرية  املنظم 
واجب اإلشعار يف قضايا اإلرهاب يف حدود ما ينص عليه الفصل 37 من القانون 

األساسي عدد 26 لسنة 2016 املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.
• إىل 	 الوصول  الصحفي واحلق يف  العمل  املفروضة على  القيود  تكون  أن  جيب 

حيدد  أن  جيب  الثالثي،  لالختبار  الصارم  لالمتثال  وفقا  حمدودة  املعلومات 
القيد، وجيب أن يسعى إىل حتقيق هدف مشروع وأن يستويف اختبار  القانون 

الضرورة والتناسب بشكل صارم.

البــراءة:  العادلــة وصــون قرينــة  2.1.  ضمــان احملاكمــة 

املبادئ األساسية للحق يف حماكمة عادلة تعين ضمنا حق الشخص يف أن ُينظر 
يف قضيته بشكل عادل وعالني )أي علنية القضاء(، أمام حمكمة خمتصة وحمايدة 

ومستقلة. 

يقتضي ذلك أيضا افرتاض براءة أي شخص يتهم بارتكاب فعل جزائي إىل أن تثبت 
املتعلقة  إدانته طبقا للقانون بعد حماكمة عادلة تكفل له فيها مجيع الضمانات 

حبقوق الدفاع.

 ولكل إنسان احلق يف أن يعترب بريئا والتعامل معه على هذا األساس خالل احملاكمة 
حتى يصدر يف شأنه حكم يقضي باإلدانة إثر حماكمة عادلة ُتوفر فيها ضمانات 
اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  قواعد  من  احلق  هذا  ويعترب  واملواجهة.  الدفاع 

والقانون الدولي اإلنساني.

املتبادل  الفهم  احرتام  على  يتوقف  التوازن  هذا  حتقيق  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
املكفولة  أعاله،  املذكورة  األساسية  واملبادئ  احلقوق  على  املفروضة  للقيود 
ختضع  أن  جيب  واليت  منه(،   49 )املادة  التونسي  والدستور  الدولية  بالنصوص 

لالختبار ثاللثي األجزاء)8(. 

التعبيــر واإلعـالم والنشــر واحلــق فــي اإلعــالم: 1.1.  ضمـان حريــة 

حرية الصحافة هي نتيجة طبيعية حلرية التعبري وتكريس هلا، إذ أنها تضطلع 
يف اجملتمعات الدميقراطية أيضا بوظيفة تلبية حق املواطن يف اإلعالم واملعرفة، 
يف  واملشاركة  الفاعلة  املواطنة  ممارسة  شروط  من  وشرط  أساسي  حق  وهو 

احلياة العامة.

العهد  19 من  واملادة  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  19 من  املادة  تضمن كّل من 
وتبّينان  التعبري،  حرية  يف  احلق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

العناصر املكّونة له كاآلتي:

• حرية البحث عن املعلومات واألفكار،	
• حرية تلقيها،	
• حرية نشرها لآلخرين.	

تستمد وسائل اإلعالم حقوقها ومشروعيتها من كونها تسمح يف الوقت نفسه من 
اإلعالم  حرية  متثل  إذ  اإلعالم،  يف  املواطن  حق  وبتلبية  التعبري  حرية  مبمارسة 

إحدى الركائز األساسية للمجتمع الدميقراطي.

ويرتتب عن تطبيق هذا املبدأ وفقا للمعايري الدولية:

• والقرارات 	 القضائية  السلطات  أنشطة  عن  املعلومات  تلقي  يف  للجمهور احلق 
الصادرة عن احملاكم من خالل وسائل اإلعالم.

 مت شرح االختبار الثالثي األجزاء يف احملور األول من هذا الكتيب املرجعي.. 8
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• يشكل نشر وبث التحقيقات حول القضايا اجلارية عمال صحفيا حيميه احلق 	
القضية  به يف  املشتبه  اسم  اعتبار ذكر  التعبري واإلعالم، وال ميكن  يف حرية 
تدخل  مبسألة  تتعلق  القضية  أن  طاملا  القضائية،  اإلجراءات  لسرية  انتهاكا 
ضمن نطاق املصلحة العامة، وبشرط أن ال يقع استعمال عبارات تفيد اإلدانة.

امللتبسة فـي عالقـــة اإلعــالم بالقضـاء : املفــاهيم  2. حتديــد 

لئن كانت املبادئ األساسية اليت تنظم إعالم حر وقضاء مستقل ضامن حملاكمة 
عادلة حمددة بالقوانني الدولية والدستور التونسي ومضمنة بنصوص واضحة إال 
أن تطبيق هذه املبادئ يف إطار عالقة الصحافة بالقضاء أبانت على وجود عدة ضوابط 
إجرائية وقانونية غري حمددة بصفة واضحة وجلية، مما جعلها مفاهيم ملتبسة، 

وبالتالي يقتضي تنظيم هذه العالقة وحسن تأطريها بيان مقتضياتها وضوابطها.

ومن أهم هذه املفاهيم اليت ظلت غامضة وغري حمددة وطرحت عديد اإلشكاليات 
يف  واحلق  التعبري  حرية  ممارسة  ضوابط  ومفهوم   )1.2( التحقيق  سرية  مفهوم 

املعلومة )2.2(.

التحقيــــق وضوابطهــــا: 1.2.  مفهــــوم سريــة 

سرية التحقيق القضائي ليست غاية يف حد ذاتها بقدر ما هي أداة لضمان حماكمة 
عادلة يشرف عليها قضاء مستقل قد يتأثر بأي تشويش أو ضغوطات من أي جهة 

كانت، مبا فيه توجيه الرأي العام.

وتعترب سرية التحقيق مبدأ من مبادئ القانون اجلزائي ووسيلة إجرائية مرتبطة 
أساسا بــ:

• مبدأ احملاكمة العادلة، حيث يقوم القاضي بالبحث عن أدلة الرباءة واإلدانة من 	
خالل جتميع التحقيقات اليت أجريت لتحديد مرتكيب اجلرمية والظروف اليت 
ارتكبت يف ظلها. وبالتالي، فإن السرية ضرورية حلسن سري التحقيق القضائي. 

العهد  من   14/2 واملادة  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   11 املادة 
اتفاقية  من   20 واملادة   ، والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

حقوق الطفل، واملادة 7 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان. 

نظرا لكونها املؤسسة اليت حتقق العدالة والسهر على احرتام قرينة الرباءة، فإن ذلك 
يعين ضمنا أن القضاء، وكذلك وسائل اإلعالم، يتحمالن مسؤولية تقديم احلقائق 
املعلومة  املناسبة عند تقديم  املفردات  املهم هنا احلرص على استخدام  بدقة، ومن 
من خالل تفادي العبارات اليت تفيد اإلدانة مثل »اجملرم« أو »اجلاني« واالقتصار على 
عبارة »املشتبه فيه« طاملا مل يقع اتهامه بصورة رمسية )يصبح حينئذ املتهم(، ويظل 

احلق يف قرينة الرباءة قائما إىل أن يصدر حكم قضائي يقر اإلدانة)9(.

ومن أجل احرتام احلق يف احملاكمة العادلة وقرينة الرباءة نقرتح التوصيات التالية:

)أ (   إىل وســائل اإلعــــالم : 

ينبغي على وسائل اإلعالم أن تتجنب إجراء حوارات تناقش قضية جارية باستفاضة، 
مما قد يؤدي إىل نوع من »احملاكمة اإلعالمية« و/أو إجراء سرب آراء بشأن إدانة أو براءة 
شخص معني، قبل صدور حكم قضائي. إن احرتام قرينة الرباءة يفرتض أن املشتبه به 
بريء إىل أن حيكم القضاء املستقل بإدانته. وجتدر اإلشارة إىل أن مثل هذه املمارسات قد 

تسبب األذى للشخص املعين وتضّر بسمعته، خاصة يف حال ثبت عدم إدانته.

)ب( إىل القضــــــاء: 

• مينع على السلطات األمنية والقضائية تقديم أي تصرحيات صحفية تدين أو 	
تربئ املشتبه به قبل استيفاء اإلجراءات القضائية وختم التحقيقات. 

• جيب عدم اختاذ أي إجراءات قانونية ضد املؤسسات اإلعالمية، اليت يرّجح أن 	
تكون قد قوضت نزاهة احملاكمة وأثرت سلبا على حسن سري التحقيق، إاّل بعد 

نشر احملتوى اإلعالمي. 

 أنظر يف هذا الصدد:. 9
BASILE Ader, » Le cours de la justice et la liberté d'information. Comment concilier des objectifs contradictoires ? 
Propos introductifs «, Légipresse, 2021/HS1 )N° 65(, p. 9-17. DOI : 10.3917/legip.hs65.0009. URL : 
https://www.cairn.info/revue-legipresse-2021-HS1-page-9.htm
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ويرتتب عن هذه األحكام ما يلي : 

• عدم تفسري مفهوم سرية التحقيقات بطريقة توسع نطاق حاالت املنشورات 	
وسائل  على  املسبقة  القضائية  الرقابة  نطاق  توسع  وبالتالي  احملظورة، 
الرقابة  التحقيق  سرية  مبدأ  انتهاك  يربر  أال  جيب  املعنى،  وبهذا  اإلعالم. 
الوثائق والتقارير  السرية ال تشمل سوى  املسبقة على برنامج إعالمي، ألن 

املتعلقة بالتحقيق وال تشمل التطرق أو التعليق على موضوع القضية. 
• ضد 	 والتحرش  االغتصاب  جرائم  تهم  معلومات  نشر  عن  الصحافة  امتناع 

 60 الفصل  ألحكام  وفقا  عليهم  التعرف  إىل  تؤدي  أن  ميكن  بصورة  القصر 
من املرسوم عدد 115. بصورة عامة ينبغي معاجلة اجلرائم املرتبطة بالقصر 
بطريقة حتفظ مصلحتهم الفضلى من خالل االعتماد على آراء املختصني 
ومحاية  املعرفة  يف  اجلمهور  حق  حساب  على  اإلثارة  هاجس  تغليب  وعدم 

الطفولة.
• امتناع الصحافة عن نشر وثائق التحقيق أو تسريبها بأي طريقة كانت لكن 	

ميكنها تناول مضمونها يف صورة حصول الصحفي على معلومات بشأنها من 
طرف أحد أطراف القضية أو من طرف القاضي املتعهد بالقضية أو القوات 
القيمة  ذات  املعلومات  فئة  من  تكون  أن  بشرط  العدل  وزارة  أو  األمنية 

اإلخبارية.
• قضايا 	 خبصوص  صحفية  حتقيقات  إجراء  عن  اإلعالم  وسائل  امتناع 

أو تربئته خللق رأي  الشبهة  بإدانة ذي  تكون موجهة حنو اجلزم  حتقيقية 
احملاكمات  باستثناء  احملكمة  حياد  مببدأ  يضر  معني  اجتاه  يف  ضاغط  عام 
املعارضني  املوجهة ضد  تلك  أو  الدولية  للمعايري  املخالفة  تلك  أو  السياسية 
القضاء  أمام  إحالة صحفي  )مثال  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  السياسيني 

العسكري على خلفية عمل صحفي(.
• على 	 يعلقون  عندما  مصادرهم  عن  الكشف  على  الصحفيني  إجبار  عدم 

هذه  معاقبة  ميكن  أنه  من  الرغم  )على  جار،  حتقيق  أو  جارية  قضية 
املصادر على أساس أن التصرف الذي قامت به يشمل انتهاكا للقانون أو 

اللتزاماتها املهنية(.

• أن 	 باعتبار  احلقيقة  عن  الكشف  مسارات  على  التأثري  من  اخلصومة  حبماية 
إجهاض  إىل  يؤدي  وقد  الشهود،  أقوال  يف  يؤثر  قد  وإذاعتها  أمور  عن  الكشف 
األدلة وقد يصل إىل مساعدة ذي الشبهة على اهلروب مبا يعرقل سري التحقيق. 

• يتعلق 	 فيما  وخاصة  للجمهور  تعلن  أن  من  لألفراد  اخلاصة  احلياة  حبماية 
التحقيقات  عن  تفاصيل  من  يذاع  مبا  التأثر  من  للجماهري  ومحاية  بالقصر 
وذلك يف اجلرائم األخالقية كجرائم الزنا وغريها من اجلرائم املاسة باحلياة 

الشخصية لألفراد.

التحقيق، واختلفت اآلراء بني مؤيد  الفقهي حول مبدأ سرية  وقد احتدم اخلالف 
مبدأ  مع  ذلك  تعارض  باعتبار  له  منتقد  وبني  بسطها  الواقع  لألسباب  استنادا  له 
تتعلق  واليت  العام  الرأي  تهم  اليت  القضايا  يف  خاصة  املعلومة،  يف  اجلمهور  حق 

بالشخصيات واملقدرات العامة وما يقتضيه من رقابة جمتمعية وحسن تيقظ.

وهنا، كان ال بد من االحتكام ملقتضيات القانون ملعرفة حدود تلك السرية ولتتمكن 
الصحافة من تلبية حق اجلمهور يف املعلومة دون اإلضرار حبسن سري التحقيق أو 

مقتضيات احملاكمة العادلة.

ويف هذا الصدد نص املرسوم عدد 115 لسنة 2011 يف :

• الفصل 60 على منع نشر معلومات عن »جرائم االغتصاب أو التحرش اجلنسي 	
أية  تسريب  أو  الضحية  اسم  ذكر  متعّمدا  كانت  وسيلة  بأية  القّصر  ضد 

معلومات قد تسمح بالتعرف عليها« .
• الفصل 61 على منع »نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها يف جلسة علنية« ويعاقب 	

»من ينشر دون إذن من احملكمة املتعهدة... كال أو بعضا من الظروف احمليطة 
إىل   201 بالفصول  عليها  املنصوص  اجلنح  أو  باجلرائم  املتعلقة  باحملاكمات 

240 من اجمللة اجلزائية«.

وباإلضافة إىل ذلك، حيمي املرسوم نفسه سرية مصادر الصحفيني : 

• حتمي املادة 10 من املرسوم 115 مصادر الصحفي »وكذلك مصادر أي شخص 	
انتهاك سرية هذه املصادر بصورة  املواد الصحفية. وال جيوز  يساهم يف إعداد 
الوطين  الدفاع  أو  قومي  بأمن  يتعلق  قاهر  لسبب  إال  مباشرة  غري  أو  مباشرة 

وحتت رقابة السلطة القضائية«. 
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أو  الشمسي  التصوير  آالت  استعمال  احملاكم  جلسات  قاعات  وداخل  املرافعات 
اهلواتف اجلوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى 

إال إذا صدرت يف ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر«.
• قضائية 	 قرارات  اختاذ  أجل  من  القضاء  أمام  املرفوعة  الدعاوى  يف  النظر  عند 

للحد من هذه احلريات عند مساسها باملصاحل اجلديرة باحلماية كحقوق الغري 
والصحة العامة وغريها من املصاحل املذكورة صلب الفصل 49 من الدستور.

• عند النظر يف الدعاوى اجلزائية املرفوعة ضد الصحفيني وكل من استعمل 	
حرية التعبري بطريقة تدخل حتت طائلة الفصول 50 وما بعد من املرسوم عدد 

115 لسنة 2011.

واألكيد أنه يف مجيع احلاالت، على القضاء أن يتعامل مع هذه الصالحيات املخولة 
احلقوق  على  التضييق  يقر  فال  الدستور،  من   49 الفصل  عليه  نص  ما  وفق  له 

واحلريات إال بتوفر الشروط التالية :

• وجود نص تشريعي،	
• احرتام شرطي الضرورة والتناسب،	
• احرتام الطابع الدميقراطي واملدني للدولة ،	
• اعتماد تعريفات منفتحة ومتوافقة مع املعايري الدولية ملفهومي »الصاحل العام« 	

و »األمن العام« من ذلك اعتماد التعريفات الواردة مببادئ سرياكوز)11( الذي 
أو  اجملتمع  أمور  سري  تضمن  اليت  القواعد  »جمموع  بأنه  العام  النظام  عرف 
جمموعة املبادئ األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع وأن احرتام حقوق اإلنسان 
أنه »جمموع  العام على  أو األمن  الوطين  الدفاع  العام« وعرف  النظام  جزء من 
التدابري املتخذة لضمان بقاء الدولة أو سالمتها اإلقليمية او استقالهلا السياسي 

ضد استخدام القوة أو التهديد باستعمال القوة«.

واألكيد أن إكراهات العمل الصحفي تقتضي يف كثري من احلاالت، املفاضلة بني 
احلق  غرار  على  لألشخاص،  املشروعة  احلقوق  واحرتام  املعرفة  يف  اجلمهور  حق 
يف محاية احلياة اخلاصة واحلق يف محاية املعطيات الشخصية واحلق يف التمتع 
بأسس  املساس  عدم  تستوجب  اليت  العام  النظام  موجبات  وكذلك  الرباءة،  بقرينة 
التعايش املشرتك وموجبات األمن العام الذي يستوجب عدم تعريض بقاء الدولة أو 

سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي للخطر.

 املبادئ عدد 22 و 35 و 36 و 37 من مبادئ سرياكوزا للجمعية العامة لألمم املتحدة .. 11

املعلومـــة: التعبيـــر واحلـــق يف  2.2.  حتديـــد ضوابـــط حريـــة 

تقوم منظومة حقوق اإلنسان على مبدأ تكامل وترابط هذه احلقوق وعدم وجود أي 
تراتبية أو هرمية بينها، حيث إن حلرية التعبري واحلق يف املعلومة األهمية نفسها 
األساس،  الرباءة. على هذا  العادلة وقرينة  الكرامة واحلق يف احملاكمة  للحق يف 
وضع الدستور التونسي لعام 2014 مجلة من الضوابط القانونية اليت تسمح بتقييد 

احلق يف حرية التعبري حلماية مصاحل مشروعة مثل احلق يف حماكمة عادلة.

كما يؤخذ من النص الدستوري أنه ولئن أشار إىل أن املشرع هو املخول له احلد من 
احلقوق واحلريات ملقتضيات األمن العام والدفاع الوطين واآلداب العامة، إىل جانب 

اإلدارة باعتبار احتكامها على السلطة الرتتيبية، فإن القضاء هو املخول له :

• احلد 	 بني  تناسب  وجود  ومن  توفرها  مدى  من  والتحقق  املفاهيم  هذه  حتديد 
القضاء  أو احلرية وموجبات اختاذ ذلك سواء كان ذلك من طرف  من احلق 

الدستوري أو القضاء االداري أو القضاء العدلي أو القضاء املالي)10(. 
• من 	  11 الفصل  ذلك  اقتضى  مثلما  احلريات  هذه  من  احلد  على  رقابته  إجراء 

الصحفي  مصادر  »تكون  أنه  على  نص  الذي   2011 لسنة   115 عدد  املرسوم 
املادة  إعداد  يف  يساهمون  الذين  األشخاص  كل  ومصادر  مبهامه  قيامه  عند 
بصفة  سواء  املصادر  هذه  سرية  على  االعتداء  ميكن  وال  حممية،  اإلعالمية، 
مباشرة أو غري مباشرة إال إذا كان ذلك مرّبرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة 

أو الدفاع الوطين وخاضعا لرقابة القضاء.« 

أو  انتهاك  أي  من  واحلريات  احلقوق  محاية  هي  األساسية  القضاء  وظيفة  إذا، 
حتديد، إال أن هذا الدور ال ينفي أن القضاء مطالب يف حاالت أخرى بأن يكون اجلهة 

املوكول هلا وضع الضوابط هلذه احلقوق واحلريات من ذلك:

• الثانية 	 فقرته  يف   2011 لسنة   115 عدد  املرسوم  من   62 الفصل  عليه  نص  ما 
من أنه »يف كل القضايا املدنية ميكن للدوائر واجملالس حتجري نشر تفاصيل 
الدوائر واحملاكم وحيّجر أثناء  القضايا، وحيّجر أيضا نشر أسرار مفاوضات 

 كوثر دباش، الفصل 49 واحلريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟، 2021، تونس، متوفر على موقع املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.. 10
Strömsborg Stockholm 34 103 -SE Swed Intern 49 من الدستور ،خالد املاجري-  ووابط احلقوق واحلريات ،تعليق على الفصل

.59 50 إىل  tional IDEA الصفحة من 
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اليت  القضايا  ذلك  من  للصحفي  ملهم  عمل  مصدر  القضائية  املادة  تشكل  ما  عادة 
باستحقاقات  أو  خطرية  جرائم  أو  عامة  بشخصيات  لتعلقها  العام  الرأي  تشغل 

وطنية كربى مثل الرقابة على االنتخابات وعلى متويل محالتها.

وعادة ما يكون التناول الصحفي للمواضيع القضائية من جانبني اثنني، هما إجراء 
األحباث التحقيقية الصحفية على املواضيع املعروضة على القضاء وتقدميها من 
واطالع  مصدرها  من  القضائية  املعلومة  بنقل  االكتفاء  أو  صحفية  نظر  زاوية 
الرأي العام عليها ويف كلتا احلالتني على الصحفي االستدالل باملعايري األخالقية 
للعمل  القانونية  الضوابط  واحرتام   )1.3( القضائية  لللمواضيع  الصحفي  للتناول 

الصحفي يف عالقة بالقضاء والتقيد مبا جاء فيها )2.3(.

املعاييــر األخالقيــة للتنــاول الصحفــي للمواضيــع القضــائيــة   .1.3

سواء تعلق العمل الصحفي بتناول مواضيع قضائية أو غريها من الشؤون القانونية، 
الصحافة  ألخالقيات  الدولية  للمعايري  وفقا  مهامه  بأداء  مطالب  الصحفي  فإن 
كما جاءت يف »إعالن ميونيخ« وميثاق األخالقيات العاملية للصحفيني الصادر عن 
اليت تتضمنها  الصحفية،  للمهنة  األخالقية  والقواعد  الدولي للصحفيني  االحتاد 
مواثيق الشرف اليت توضع على املستوى الوطين أو حتى على مستوى املؤسسة اليت 

يعمل بها الصحفي.

إال أن خصوصية العمل القضائي، مبا يوفره من ضمانات وحقوق للمتقاضني قد 
تتعارض يف بعض األحيان مع حرية الصحافة، مما يفرض إجياد مجلة من املبادئ 
التوجيهية للتناول الصحفي للمواضيع القضائية بهدف إجياد التوازن املنشود بني 
هذه الضمانات واحلقوق وبني مبدأ حرية الصحافة والنشر، وختتلف هذه الضوابط 
بتحقيق صحفي حول قضايا  تعلقت  تتناوهلا سواء  اليت  القضائية  املواضيع  حسب 

منشورة أمام القضاء )1( أو بنقل املعلومة القضائية )2(.

وعند وجود تضارب بني هذه احلقوق أو املوجبات، حيتكم الصحفي عند قرار النشر 
يكون  عندما  أي  القضاء،  فقه  عّرفه  كما  العامة«،  »املصلحة  مبدأ  إىل  عدمه  من 
اليت  للفرد،  اخلاصة  املصلحة  على  تعلو  عامة  منفعة  حيقق  أن  شأنه  من  النشر 

تصبح ثانوية. 

وسائل  قبل  من  احملاكم  أنشطة  وعلى  القضائي  العمل  على  الضوء  تسليط  إّن 
اإلعالم خيدم »املصلحة العامة« طاملا أنه حيرتم قرينة الرباءة وخصوصية األفراد 

وميتنع عن نشر الوثائق واملعلومات املمنوعة بالقانون.

بتــــاريخ  والبصــــري  السمعــــي  املستقلة لالتصــــــــال  العليــــا  اهليئــــة  بالغ 
23 نوفمرب 2019:

• » ...التزام وسائل اإلعالم بالتطرق إىل مواضيع وقضايا تهم الرأي العام، 	
سبيل  يف  الدقيقة  املعلومة  وتوفري  إنارته  يف  وواجبها  دورها  من  نابع 
مناخ  يف  أساسا  تنتعش  اليت  الزائفة  واألخبار  اإلشاعة  انتشار  جتنب 

يسوده التعتيم واحلجب، وال يعترب من قبيل التّدخل يف سري القضاء«.
• إن حرص اهليئة على توفري الظروف املالئمة ملمارسة حرّية االتصال 	

إىل  اإلعالم  وسائل  دعوة  على  حرصها  يعاضده  البصري  السمعي 
التحلي باملسؤولية يف التعاطي مع املواضيع املتعلقة بالقضايا املنشورة 
أمام القضاء وما يستجوبه ذلك من التزام بالقواعد القانونية واملهنية، 
تداول  على  التضييق  إىل  شكل  بأي  يؤدي  أن  ميكن  ال  ذلك  أن  إال 

املعلومات ونشرها.
• املسبقة 	 الرقابة  إىل  اللجوء  جتّنب  ضرورة  على  اهليئة  وتؤكد  هذا، 

األطراف  كافة  بني  املشرتكة  اجلهود  وتكثيف  اإلعالم  وسائل  على 
احرتام  بضرورة  الدولة  مؤسسات  كافة  حتسيس  سبيل  يف  املتدخلة 

حرية التعبري واإلعالم اليت تعترب الركيزة األساسية للدميقراطية.

احملـــور الثالث : املعايري األخالقية والضوابط القانونية 
	        للتناول الصحفي للمواضيع القضائية  	
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• ضرورة عدم إدالء الصحفي بتصرحيات تتضمن إدانة بصفة مباشرة أو غري 	
مباشرة، وجتنب نعوت وأوصاف على غرار »اجلاني« أو »اجملرم« ملا حتمله من 

أحكام على ذي وذات الشبهة )14(. 
• لكل شخص اخنرط يف سياق اتصالي عام )وسائل اإلعالم املكتوبة أو السمعية 	

البصرية أو اإللكرتونية( احلق يف التصحيح وحق الرّد، إذا لزم األمر، يف وسيلة 
وسائل  يف  والتصحيح  الرد  حق  ممارسة   115 املرسوم  ويكفل  املعنية.  اإلعالم 
»لكل  حّق  هو  الرد  وحق  احلق.  بهذا  التمتع  شروط  وحيدد  املكتوبة  اإلعالم 
شخص وقع التعرض إليه بصفة صرحية أو ضمنية بشكل يؤدي إىل إحلاق 
ضرر حبقوقه الشخصية« )الفصل 40 من املرسوم 115 لسنة 2011(. و»ميكن 
ممارسة حق الرد من قبل اجلمعيات املؤهلة مبقتضى نظامها األساسي للدفاع 

عن حقوق اإلنسان« )الفصل 44 من املرسوم ذاته(.

يف مثل هذه احلاالت، يتحتم على الدورية أن تنشر الرد جمانا وفقا للشروط املنصوص 
115)15(. وعالوة على ذلك، لكل  40 من املرسوم  4 من املادة  3 و  2 و  عليها يف الفقرات 
أن  شريطة  خاطئة،  معلومات  فيه  وردت  مقال  أي  تصحيح  طلب  يف  احلق  شخص 
الدورية  تكون له مصلحة مباشرة ومشروعة يف تصحيحها، ويف هذه احلالة، تنشر 
التصحيح  تبليغ  تاريخ  من  املوالية  الثالثة  األعداد  أحد  يف  وجمانا  وجوبا  التصحيح 
بالنسبة إىل اجلرائد اليومية ويف العدد املوالي بالنسبة إىل بقية الدوريات. )املادة 39(. 

وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم 116 لسنة 2011 مل يتطرق إىل حق الرد واحلق يف 
التصحيح يف وسائل اإلعالم السمعية البصرية على عكس املرسوم 115 الذي نظم 
هذه املسألة بالنسبة إفى اإلعالم املكتوب واإللكرتوني. إال أن اهليئة العليا املستقلة 
لالتصال السمعي والبصري قامت بضبط شروط ممارسة هذا احلق صلب كراسات 
الشروط املتعلقة باحلصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية أو تلفزية)16( .

أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سنة 1997 على ضرورة تفادي الصحفي كل ما من شأنه أن يؤدي إىل اإلقرار بإدانة أو تربئة املشتبه . 14
به. ميكن االطالع على القرار عرب الرابط التالي:

Affaire Worm c. Autriche 29 aout 1997 : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62741%22]} 
الفصل 40 حيق لكل شخص وقع التعرض إليه بصفة صرحية أو ضمنية بشكل يؤدي إىل إحلاق ضرر حبقوقه الشخصية أن ميارس حق الرد.. 15

تنشر الدورية الرد وجوبا وجمانا يف أحد األعداد الثالثة املوالية من تاريخ تبليغها مقال الرد بالنسبة إىل اجلرائد اليومية ويف العدد املوالي بالنسبة 
إىل بقية الدوريات.

ويدرج الرد يف نفس املوقع وبنفس احلروف ويف حدود حجم املقال املعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات واملقدمات املألوفة 
واإلمضاء. وال ميكن أن يتجاوز الرد 200 سطرا ولو كان املقال أطول من ذلك ويفتح كل تعقيب حقا جديدا يف الرد طبقا لنفس القواعد.. 

 كراسات الشروط املتعلقة باحلصول على إجازة إحداث واستغالل قنوات تلفزية وإذاعية خاصة ومجعياتية متوفر يف هذا الرابط:. 16
 https://haica.tn/fr/cahiers-de-charge/

1.1.3 التحقيقات الصحفية يف القضايا املنشورة أمام القضاء: 
 

قد يتعلق عمل الصحفي االستقصائي مبسائل ذات طبيعة جنائية أو مدنية، وجيب 
التحقيقات يف اجملال اجلنائي، ألنه  أقصى درجات احلذر يف  توخي  الصحفي  على 

مرتبط بسمعة األفراد وكرامتهم. 

زاوية نظر صحفية خاصة  القضاء من  أمام  املنشورة  للقضايا  اإلعالم  تناول  عند 
فيما يتعلق بالقضايا اليت ال تزال يف طور التحقيق على الصحفي االلتزام جبملة 
األخالقية)13(  والقواعد  الدولية)12(،  املعايري  من  املستمدة  التوجيهية  املبادئ  من 
الصحافة  حرية  بني  املوازنة  تقع  حتى  القانونية  واملقتضيات  الدستورية  واملبادئ 

ومقتضيات احملاكمة العادلة ومن أهمها : 

• التأكيد على افرتاض الرباءة كجزء ال يتجزأ من احلق يف حماكمة عادلة. 	
املتعلقة  واملعلومات  اآلراء  اإلعالم  وسائل  تنقل  أن  ينبغي  ذلك،  على  وبناء 
بالقضايا اجلنائية مع االنتباه للمصطلحات املستخدمة حتى ال تضر بسمعة 

الشخص املشتبه به يف قضية جارية. 
• ضد 	 مؤّكدة  غري  اتهامات  تتضمن  اليت  التصرحيات  مع  حبذر  التعامل 

األشخاص أو اهليئات ونقلها بعد التثبت لدى املصادر املؤهلة واألطراف املعنية 
مع مراعاة قواعد الدقة واحلياد والتوازن.

• اعتماد أمسى معايري الدقة واألمانة يف نقل شهادات من هلم صلة بالقضية ويف 	
نشر الصور والتسجيالت السمعية والبصرية دون إدخال تعديالت من شأنها 

تغيري شكل املادة األصلية أو مضمونها. 
• )أرشيف مع ذكر مصدره 	 املستعملة  التسجيالت  بيان طبيعة  احلرص على 

التواصل  شبكات  على  منشور  فيديو   / بالتمثيل  جتسيم  إعادة   / وتارخيه 
االجتماعي...(.

 يراجع:. 12
Conseil de l’Europe, Recommandation Rec.)2003(13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la 
diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales)adoptée par le Comité des 
Ministres le 10 juillet 2003

 ميثاق أخالقيات الصحفيني لالحتاد الدولي للصحفيني املعتمد يف 12 يونيو 2019 :. 13
 https://www.ifj.org/fr/qui/regles-et-politique/charte-mondiale-dethique-des-journalistes.html

/https://www.conseildepresse.tn/fr/deontologie    ميثاق اجمللس التونسي للصحافة
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متثل  اليت  العمومية  النيابة  عن  القضائية  املعلومة  األحيان تصدر  يف بعض  مثال 
طرفا يف القضية وهو ما ميكن أن يربر عدم نشر املعلومة إال بعد االتصال باألطراف 

األخرى للقضية. 

• عدم اللجوء للطرق غري القانونية للحصول على املعلومة القضائية مثل تسريب 	
وثائق التحقيق أو أخذها من مصادر غري رمسية وغري خمول هلا اإلفصاح عنها 

إال يف احلاالت االستثنائية وبشرط أن تكون مربرة باملصلحة العامة.
• *احرتام قاعدة عدم كشف اهلوية يف حالة التغطية الصحفية للقضايا اليت 	

القضايا  باستثناء  عامة  غري  شخصية  املدان  أو  املتهم  أو  به  املشتبه  فيها  يكون 
املتصلة مبسألة من املسائل املرتبطة بالشأن العام أو يف صورة إبداء الشخص 

املعين رضاه بصورة ال لبس فيها)17(.

)ب( توصيات مقدمة للسلطة القضائية :

• مع 	 للتعامل  يؤهلهم  مبا  وتكوينهم،  احملاكم  يف  رمسيني  ناطقني  تكليف 
الصحفيني والصحفيات واإلعالميني واإلعالميات باحلرفية الالزمة.

• ال ميكن معارضة الصحفي باألسرار القضائية ألنه ال يعترب مساعدا للقضاء 	
مثل احملامني أو عدول اإلشهاد والتنفيذ أو الكتبة أو غريهم من األعوان احملمول 

عليهم واجب احلفاظ على السر القضائي)18(. 
• 31 من الدستور، عن منع بث ونشر 	 كما ميتنع القضاة، وفقا ألحكام الفصل 

األعمال الصحفية بصورة قبلية. تتمثل الوظيفة األساسية للصحفي يف مجع 
األخبار والتثبت منها وترتيبها ومن مثة نشرها للجماهري)19(. لذلك ميثل املنع 
الصحافة  حلرية  فقط  ال  انتهاكا  البصرية  السمعية  الربامج  لبث  املسبق 

واإلعالم، بل أيضا حلق األفراد يف اإلعالم.

 يراجع حول هذه املسألة : . 17
BULAK Begüm, La liberté d’expression face à la présomption d’innocence : Justice et médias en droit 
italien et suisse à l’aune de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Lextenso éditions, Paris, 2014, p.142.

 أنظر :. 18
Le Gunehec Renaud, » La liberté de l'information dans le domaine judiciaire devant la Cour européenne 
des droits de l'homme : flux et reflux «, Légipresse, 2021/HS1 )N° 65(, p. 31-38. DOI : 10.3917/legip.
hs65.0031. URL : https://www.cairn.info/revue-legipresse-2021-HS1-page-31.htm

 أنظر :. 19
Souchard Pierre-Antoine, » Droit à l'information sur la justice : les enjeux journalistiques «, Légipresse, 
2021/HS1 )N° 65(, p. 39-42. DOI : 10.3917/legip.hs65.0039. URL :
https://www.cairn.info/revue-legipresse-2021-HS1-page-39.htm 

• القضاء، 	 على  معروضة  قضية  تغطية  يف  باحلياد  اإلعالمية  املؤسسة  التزام 
واحلرص على احرتام مبدأ التوازن بني خمتلف وجهات النظر حوهلا، باإلضافة 

إىل االمتناع عن القيام بـ »حماكمات إعالمية موازية«.

القضائية: املعلومة  2.1.3  نقل 

أو  العام  الرأي  تهم  بقضية  لتعلقها  للصحفي  مهمة  القضائية  املعلومة  تكون  قد 
مؤسسات  مجيع  ختضع  أين  دميقراطي  جمتمع  يف  القضائية  السلطة  أداء  تقييم 
على  يعد  سليم  بشكل  القضائية  املعلومة  نشر  لكن  اجملتمعية،  للرقابة  الدولة 
املعلومة  القضاء، الذي من مصلحته إيصال  القدر نفسه من األهمية بالنسبة إىل 
أخبار  االتصال احلديثة من  للعموم وسط ما تشهده وسائل  والدقيقة  الصحيحة 
زائفة ومضللة وكذلك ملناقشة سري املؤسسات القضائية وتقييمها، األمر الذي من 
القيام  له  املخول  الصحفي هو  أن  القضاء. وال ريب  العامة يف  الثقة  يعزز  أن  شأنه 
القضاء  بني  موثوقية  األكثر  الربط  حلقة  باعتباره  األكمل  الوجه  على  بذلك 
بإعالم  القضائية مطالبة  السلطة  فإن  ناحيتها،  واملواطن يف هذا اخلصوص. ومن 

اجلماهري مبجريات احملاكمات اليت تهم الرأي العام يف حدود ما يسمح به القانون
وبناء على ذلك، يوصى بأن تكفل وسائل اإلعالم واجلهات القضائية نقل املعلومات 

القضائية على النحو التالي: 

)أ( توصيات مقدمة لوسائل اإلعالم
 

األكيد أنه إلمتام هذه املهام على الوجه األكمل، فإن الصحفي مطالب عند نقل 
املعلومة القضائية باحرتام مجلة من املبادئ التوجيهية أهمها: 

• املعلومة )اجمللس األعلى للقضاء/ 	 التوجه للمصادر القضائية الرمسية ألخذ 
بالصفة  التعريف  مع  التمثيلية(  /اهلياكل  باحملاكم  الرمسيني  الناطقني 

الصحفية واملؤسسة اإلعالمية اليت يشتغل بها. 
• انتظار 	 دون  إّبانها،  ويف  تغيري  أي  دون  حالتها  على  القضائية  املعلومة  نشر 

الثقة  على  حفاظا  مبصدرها  التعريف  مع  عنها،  لإلعالن  معينة  سياقات 
العامة يف القضاء وللتأكيد على صحتها. ويف صورة عدم اطمئنان الصحفي 
للمعلومة الصادرة عن املصدر الرمسي فيمكنه، استثنائيا، عدم نشرها بصورة 

آنية إىل حني التحري والتثبت من صحتها.
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أي  على  جيب  أمر  قضاياه  جلميع  اإلعالمية  بالتغطية  اجملتمع  »اهتمام 
مؤسسة أن تأخذه بعني االعتبار. وال ينبغي للعدالة أن تتخيل أنها تستطيع 

اإلفالت منه«.
من التقرير السنوي لسنة 2007 للمجلس األعلى للقضاء الفرنسي )21(

األكيد أن هذه العبارة الصادرة على اجمللس األعلى للقضاء الفرنسي ترتجم حقيقة 
األهمية اليت أصبح حيتلها اإلعالم واالتصال يف جمتمعاتنا احلديثة واليت ال ميكن 

للقضاء باعتباره من أهم مكونات املشهد الوطين جتاهلها أو العمل مبعزل عنها.

 1.4.  أهميـــة االتصــــال فــــي مؤسســــة القضــــــاء 
 

تعترب مؤسسة القضاء يف قلب األحداث الوطنية، إضافة إىل أن سري العدالة يعد أمرا 
املواطنني، كما أن تطور معاجلة  معقدا وغري معروف وأحيانا يساء فهمه من قبل 
واحملطات  اإلخبارية  للقنوات  املتزايد  التأثري  مع  األخرية  السنوات  يف  املعلومات 
اإلذاعية اليت تعمل على مدار الساعة، وتطوير املواقع اإلخبارية على اإلنرتنت وتأثري 
تقوم  أن  الضروري  من  جتعل  رئيسية  عوامل  كلها  االجتماعي  التواصل  مواقع 
املؤسسة القضائية باستجابة مناسبة للمسألة االتصالية وإيالئها األهمية الالزمة . 

للمؤسسة  أفضل  فهم  من  املواطنني  ميكن  الذي  الرئيسي  الفاعل  الصحافة  وتعد 
القضائية واجلهة املوكول هلا نقل املعلومة املوثوقة مبا يقتضي منها ومن مؤسسة 

القضاء بناء عالقة إجيابية بينهما تقوم أساسا على: 

• اعتبار الصحفي شريك ملؤسسة القضاء يف نقل املعلومة القضائية.	
• مؤسسية 	 عالقة  هلم  الذين  والقضاة  الصحفيني  بني  مهنية  عالقة  بناء 

بالصحافة قائمة على الثقة. 
• اعتبار الصحفي جهة مهنية أي أنه ليس صديقا أو عدوا.	

 وقع التطرق هلذه املسائل صلب احملورين األول والثاني.. 20
. 21 Communication judiciaire et relations presse Guide pratique pour les magistrats/ Conseil supérieur de la 

magistrature français novembre 2011.

وعلى  احلريات  محاية  يف  القضائية  اهليئات  دور  على  التونسي  الدستور  نص  لقد 
هذا األساس ينبغي على احملاكم ضمان حرية اإلعالم عرب جتنب الرقابة املسبقة 
واالكتفاء بتطبيق أحكام املرسوم 115 املتعلق حبرية الصحافة والطباعة والنشر 
إثر بث مضامني مسعية بصرية ماسة بقرينة الرباءة واحلق يف احملاكمة العادلة 

وبسرية األحباث والتحقيقات.

القــانونية للعمــل الصحفــي فــي عالقــة بالقضــاء  الضوابــط   .2.3

أهم  من  والتعبري  الرأي  حلرية  امتداد  باعتبارها  والنشر  الصحافة  حرية  تعد 
على  ونصت  الدولية  واملواثيق  واالتفاقات  اإلعالنات  عليها  أكدت  اليت  احلريات 

محايتها من كل انتهاك أو تضييق وحذرت خاصة من إخضاعها للرقابة املسبقة.

واجلدير بالذكر أن هذه النصوص الدولية أصبحت مصدرا للتشريعات الوطنية 
حرية  مبدأ  على  التونسي  الدستور  نص  وقد  والصحافة،  التعبري  حرية  جمال  يف 
منع  وهي  احرتامه  ضمانات  أهم  وعلى  والنشر  واإلعالم  والتعبري  والفكر  الرأي 
القانون مسألة تنظيمه ليحدد الضوابط  ممارسة رقابة مسبقة عليه وأحال على 

املتعلقة بتلك احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور مبا ال ينال من جوهرها. 

والنشر  والطباعة  الصحافة  حبرية  املتعلق   2011 لسنة   115 عدد  املرسوم  ويعترب 
الصحافة  حرية  مبدأ  إقرار  يف  التونسي  والدستور  الدولية  التشريعات  مع  متفقا 
والطباعة والنشر وإقرار أهم ضمانات ممارستها مبنع الرقابة املسبقة على اإلعالم 
مع إقرار مجلة من الضوابط اليت ال تفرغ احلق من جوهره، لكنها تنظم ممارسة 

هذه احلرية، مبا ال يتعارض مع بقية احلقوق املضمونة بالدستور.

بالتشريع  الواردة  القانونية  الضوابط  بأهم  التذكري  يقع  أن  املهم  من  يكون  وقد 
خروقات  أي  عن  بعملهم  للنأي  للصحفيني  مباشرة  بصفة  واملوجهة  التونسي 
قانونية قد تعرضهم للمساءلة ومن أهمها ما نص عليه الفصل 54 من املرسوم عدد 
115 لسنة 2011 والذي منع نشر األخبار الزائفة اليت من شأنها أن تنال من صفو 
نقل معلومات عن جرائم  املرسوم نفسه خبصوص  60 من  الفصل  أو  العام  النظام 
االغتصاب أو التحّرش اجلنسي ضد القّصر أو الفصلني 61 و62 خبصوص التعامل 

مع احملاكم والقضايا والوثائق املتصلة بها)20(. 

احملــور الرابع : االتصال القضائي والعالقة مع الصحافة 
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الربيد  عرب  منهجي  بشكل  وإرساله  الصحفــــي  البيان  توزيع  يقع  أن  املهم  ومن 
القضــــائية  السلطــــات  املتوفر واحملني وأن تتيح  امللــــف الصحفي  اإللكرتونــــي إىل 
اإلعالمية  واملؤسسات  الصحفيني  جلميع  معلومات  من  حيتويــــــــه  وما  البيان  هذا 

دون أي متييز.

2.2.4  النـــــدوة الصحفيــــــة

اهلدف من الندوة الصحفية هو إيصال رسالة رمسية للصحافة بأكملها والسماح 
عن  بالتفاعل  والسماح  والصورة  الصوت  بتسجيل  والبصرية  السمعية  للصحافة 
الندوة  عن  اإلعالن  بني  املثالية  الزمنية  املدة  ويكون  واألجوبة،  األسئلة  طريق 

الصحفية وعقدها يوم واحد. 

ويعد اختيار املكان أمًرا ضرورًيا، إذ جيب أن يعطي صورة مؤسسية ومتثيلية للعدالة 
كأن يكون قاعة احملكمة أو املكتبة أو غرفة االجتماعات أو املكتب، مع توفري طاولة 

لوضع امليكروفونات وكراسي للصحفيني واملسافة الالزمة للكامريات. 

النطق باسم احملكمة أو  الندوة الصحفية اجلهة الرمسية املخول هلا  وتقوم بعقد 
املؤسسة القضائية. كما ميكن أن يقوم بها رئيس احملكمة أو قلم االدعاء بها، وجيب 
أن يكون هناك صياغة هليكل البيان التمهيدي للندوة وتضمينه على وجه اخلصوص 
النقاط األكثر حساسية واسرتاتيجية للرسالة اليت سيتم نقلها بالصيغ الرئيسية 
والتواريخ واألرقام مع توقع مجيع األسئلة اليت قد يتم طرحها وحتضري اإلجابات 

املقابلة.

وينبغي أن تقع اإلجابة بصورة واضحة على مجيع االستفسارات واألسئلة املطروحة 
وأال يقع االمتناع عن اإلجابة إال يف حاالت استثنائية يكون فيها تربير الرفض قائما 
على حقوق مشروعة مثل محاية املصلحة الفضلى للطفل أو احلماية األدلة من 
االندثار أو احملافظة على املعطيات الشخصية وبشرط أال يقع التوسع يف تأويل هذه 

االستثناءات وأن يقع تفسريها للصحفيني. 

الطـــــرق املختلفـــــة لالتصـــــال القضـــــائي :    .2.4

بعناية  وترتيبها  هلا  التحضري  يقع  أن  القضاء  من  اتصالية  عملية  كل  تستوجب 
بغاية إعطاء املعلومة الالزمة و الدقيقة.

بعدة  املتاحة  االتصال  آليات  املقارنة وحسب  التجارب  أهم  العملية حسب  وتتم هذه 
سيقع  واليت  الصحفي  واللقاء  الصحفية  والندوة  الصحفي  البيان  أهمها  وسائل 
التعرض ملقتضياتها تباعا وبيان آلياتها حتى تكون مرجعا لتسهيل عملية االتصال بني 

القضاء والصحافة بغاية إنارة الرأي العام دون املساس خبصوصية العمل القضائي.

1.2.4 البيــــــان الصحفــــــــي:

البيــــان الصحفــــي يف توفيــــر معلومــــات حــــول حتقيــــق جــــار أو لإلعالن  يعتمد 
عن مؤمتر صحفي.

وجيب أن يتضمن على الدوام العنوان »بيان صحفي« والتنصيص على احملكمة أو 
القضائية  اجلهة  لذكر  إضافة  إصداره  وتاريخ  أصدرته  اليت  القضائية  املؤسسة 
الناطق الرمسي باسم احملكمة الذي ميكن للصحفيني االتصال به  وعادة ما يكون 

للحصول على أي معلومات إضافية. 

يف  احملرز  التقدم  عن  إعالمي  بيان  هو  القضية  جوهر  حول  الصحفي  والبيان 
اإلجراءات اجلارية ويهدف إىل استخدامه، كلًيا أو جزئًيا، يف وسائل اإلعالم. 

 و تتم صياغته بأقصى قدر من احلذر ويتضمن:

• تذكري باحلقائق واإلجراءات، 	
• تقديم معلومات جديدة،	
• تقديم معلومات عامة متوافقة مع سرية التحقيق،	
• نفي املعلومات اخلاطئة،	
• إعطاء اآلفاق ملتابعة التحقيق. 	
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• إنشاء قائمة هلواتف الصحفيني القارة واجلوالة وعناوين بريدهم اإللكرتوني 	
والتواصل  االتصال  مهمة  هلا  املوكول  القضائية  اجلهات  لدى  موجودة  تكون 

مع اإلعالم.
• وصورة 	 االلكرتوني  والربيد  هواتف  أرقام  من  اإلعالمية  املؤسسات  متكني 

رمسية لكل ناطق رمسي للمحاكم أو املؤسسات القضائية.
• حتديد بروتوكول بني الطرفني للتحقق من صحة االتصاالت وإرساهلا.	
• املبادرات 	 وتعزيز  التواصل  مصلحة  حول  باالتصال  املكلفني  القضاة  تكوين 

االتصالية. 
• وضع قواعد واضحة مع الصحفيني، بطريقة تضمن يقظة كبرية يف معاجلة 	

املعلومات املتعلقة باإلجراءات القانونية والتأكد من القيام بكل ما يلزم إليصال 
معلومات موثوقة، يف غضون الوقت املخصص، وفًقا للمواعيد النهائية للبث أو 

النشر لكل وسيلة إعالمية. 

3.2.4  احلــــــوار الصحفـــــــــي

أو  التلفزيون  أو  اإلذاعة  يف  أو  اهلاتف  طريق  عن  الصحفي  احلوار  يكون  أن  ميكن 
بواسطة الصحافة املكتوبة.

ويف إطار احلوار التلفزيوني جيب أن تكون اجلهة القضائية على علم بنوعية البث 
إذا كان مباشرا أم عن طريق التسجيل وباخلطوط العريضة للمقابلة وأال ينسى 
القاضي أنه يتوجه بالدرجة األوىل إىل عامة الناس ولكنه خياطب يف الوقت نفسه 
حماوره الصحفي واإلعالم واهلياكل املعنية وزمالئه من القضاة، لذلك من املفضل 
أن يكون خطابه سهال وعباراته مفهومة من قبل اجلميع مع احلفاظ على العدل من 

الناحية القانونية.

ويف إطار حوار عرب اهلاتف يستحسن عدم قبول إجراء حوار فوري من قبل اجلهات 
القضائية، بل اإلعداد له، حتى لو كان ذلك بعد دقائق قليلة وإعطاء رقم اهلاتف 

الثابت املتاح واملباشر للصحفي ملعاودة االتصال به. 

ويف حالة إجراء مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية، يكون من احملبذ إرسال صورة رمسية.

ومع ذلك، فمن املهم التذكري أن احلق يف اختيار الصور يبقى من صميم استقالل 
اخلط التحريري لوسائل اإلعالم، وخيضع، بالتالي، إىل تقدير الصحفي.

3.4.  كيفيـــة إقـــامة عالقـــات مهنية بنـــاءة بني القضـــاء والصحـــافة 

املعلومة  لنقل  بها  املوثوق  املهنية  اجلهة  هو  الصحفي  أن  به  التذكري  جيب  ما 
القضائية للرأي العام. وحلصول ذلك على الوجه األمثل وجب على الطرفني:

• حتديد اجلهات الرمسية املخول هلا إمتام تلك املهمة داخل املؤسسة القضائية 	
مؤسسية  عالقات  تربطهم  الذين  القضاة  عادة  وهم  اإلعالمية  واملؤسسة 
بالصحافة: رؤساء احملاكم والسلطات القضائية، واملّدعون العامون، والقضاة 
املفوضون كناطقني رمسيني باسم احملاكم واملؤسسات القضائية والصحفيون 

املختصون بتغطية الشأن القضائي أو الصحفيون املختصون يف القانون.
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