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نقیــب الصحفییــن التونســیین

ناجــي البغور�

     نحیــي هــذه الســنة الیــوم العالمــي إلنهــاء اإلفــالت مــن 
لهــذا  الصحفییــن  ضــد  المرتكبــة  الجرائــم  فــي  العقــاب 
ســفیان  زمیلینــا  مــع  وعقولنــا  وقلو�نــا   ،2018 العــام 
منــذ  لیبیــا  فــي  المختطفیــن  القطــار�  ونذیــر  الشــورابي 

أكثــر مــن أر�ع ســنوات.

تتواصــل معانــاة أســرتیهما وزمالئهمــا مــع تواصــل تمتــع 
ظــل  فــي  العقــاب  مــن  واإلفــالت  �الحصانــة  خاطفیهمــا 
فشــل ذر�ــع للســلطات التونســیة فــي تقد�ــم معلومــة دقیقــة 

حــول حقیقــة اختفائهمــا.

نحیــي هــذه المناســبة  ونحــن �أســرة صحفیــة فــي العالــم 
جمــال  الســعود�  للصحفــي  حــدث  لمــا  الصدمــة  تحــت 
خاشــقجي یــوم 02 اكتو�ــر الماضــي، حیــث اســتدرجته 
ســلطات �ــالده إلــى قنصلیتهــا فــي تر�یــا لتقــوم فیمــا �عــد 

�خنقــه وتقطیعــه، فــي ســا�قة خطیــرة وفــي ظــل إفــالت النظــام الســعود� مــن العقــاب. 

إلــى  الصحفیــون  یتحــول  و�اســتمرار  األخیــرة،  العشــیرة  خــالل  قتلــوا  ألــف صحفــي  مــن  أكثــر 
قصص مأساو�ة وعناو�ن للقتل واالختطاف والسجن والتعذیب، وفي 09  من 10 حاالت یواصل 

المجرمــون والمعتــدون تمتعهــم �اإلفــالت مــن العقــاب. 

ان مــا یدعــو للقلــق هــو ســیادة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، ومــا یزعجنــا �صحفیییــن هــي تلــك 
الرســالة الســلبیة التــي توجههــا الح�ومــات للمعتدیــن واصلــوا اعتداءاتكــم واســتهدافكم للصحفییــن 

ولكــم �ل الحما�ــة والحصانــة. 

إنــه وفــي مواجهــة التواطــؤ المعلــن للح�ومــات مــع أعــداء الصحفییــن وأعــداء حر�ــة الصحافــة، 
لیــس أمامنــا �صحفییــن اال التضامــن فیمــا بیننــا والتعــاون لتوثیــق االعتــداءات وفضحهــا. 

العر�یــة أن الصحفییــن �ســتهدفون  المنطقــة  فــي تونــس وفــي �ل  المواطنیــن  إلــى  أتوجــه  إننــي 
ترتكبهــا  التــي  الفســاد  وعملیــات  األنظمــة  تمارســها  التــي  االنتهــاكات  فضــح  علــى  لتجّرأهــم 

العصا�ــات وأن المعتدیــن �ســتهدفون الصحفییــن لكــي �محــوا أ� اثــر النتهاكاتهــم. 

ینقلهــا  التــي  القصــص  مــن  األول  المســتفید  وهــو  البلــدان  مختلــف  فــي  المواطنیــن  جمهــور  إن 
الجمهــور  حما�ــة  فــي  وأن  المواضیــع،  مــن  وغیرهــا  واالنتهــاكات  الفســاد  حــول  الصحفیــون 

للصحفییــن وفــي دعمــه لهــم هــو دعــم لحــق هــذا الجمهــور فــي معلومــة صحیحــة وذات مصداقیــة.

وهــو دعــم لحــق الجمهــور فــي فضــح  االنتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان وفــي فضــح الفســاد وفــي 
الد�مقراطیــة.
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انخرطــت النقا�ــة الوطنیــة للصحفییــن التونســیین فــي المجهــود الدولــّي لمناهضــة اإلفــالت 
من العقاب في الجرائم المرتكبة ضّد الصحفیین، و�عثت منذ مارس 2017 مر�زا للسالمة 
المهنیــة ضــّم وحــدة تحقیــق مســتقلة تعمــل علــى رصــد وتوثیــق االعتــداءات علــى الصحفییــن 

كـــ «آلیــة إنــذار مبّ�ــر" وهــي "وحــدة رصــد وتوثیــق االعتــداءات علــى الصحفییــن».

 تعمــل الوحــدة علــى رصــد العنــف ضــّد الصحفییــن والعاملیــن فــي وســائل اإلعــالم والتحقیــق 
فیهــا �طر�قــة محایــدة وســر�عة وتدیــن علنّیــة االعتــداءات الخطیــرة علــى الصحفییــن. 

وتهــدف مــن خــالل عملهــا إلــى تر�یــز بیئــة مالئمــة للعمــل الصحفــي عبــر وضــع خطــط عمــل 
وشــراكات تســاعد علــى تعز�ــز أمــن الصحفییــن والتنســیق والتعــاون مــع المتدخلیــن علــى 
للوقا�ــة  الصحفییــن ووضــع مقترحــات  �احتــرام ســالمة  یتعلــق  مــا  فــي  الوطنــي  المســتو� 

والحما�ة. 

الصحفییــن  عمــل  لتنظیــم  الســار�  القانونــي  اإلطــار  تنفیــذ  الرصــد  وحــدة  تراقــب  كمــا 
والعاملیــن فــي وســائل اإلعــالم، والــذ� حققــت فیــه تونــس ضمانــات تكفــل حما�ــة الصحفییــن 
مــن التهدیــدات والمخاطــر التــي یتعرضــون لهــا فعــال وقــوال و�شــارة و تكفــل حما�ــة مصــادر 

الصحفي.

وتحقــق وحــدة الرصــد �صفــة مســتقلة فــي �ل االعتــداءات التــي تطــال الصحفییــن ومرافقیهــم 
ومصــادر معلوماتهــم ومحیطهــم العائلــي لمــا لــه مــن ارتبــا� وثیــق �عمــل الصحفییــن وتعتمــد 

الوحــدة المحتــو� الصحفــي �منطلــق لعملهــا. 

وقــد طــورت وحــدة الرصــد مؤشــرات عامــة تتعلــق مباشــرة �االعتــداءات علــى الصحفییــن 
عبــر رصــد أنــواع االعتــداءات والمســؤولین علیهــا وتوز�عهــا الجغرافــي وحســب الجنــس 
مستانســة فــي ذلــك �موشــرات أهــداف التنمیــة المســتدامة لعــام 2030. تهــدف تلــك الموشــرات 
إلــى قیــاس حصــول الجمهــور علــى المعلومــة وقیــاس ســالمة الصحفییــن وتحدیــدا المؤشــر 
1-10-16 الــذ� اورد علــى ســبیل الذ�ــر حــاالت القتــل واالختطــاف واالختفــاء القســر� 
واالعتقــال التعســفي والتعذیــب ضــد الصحفییــن و العاملیــن فــي وســائل االعــالم �موشــرات 

قیاس. 

اال ان وحــدة الرصــد وتماشــیا مــع الســیاق التونســي اوجــدت، ضمــن منهجیــة عملهــا، عــّدة 
أنــواع مــن االعتــداءات التــي تخلــق نوعــا مــن الرقا�ــة الســا�قة للنشــر أو الحــد مــن مجــال 
العمــل أو الحــّد مــن تدفــق المعلومــات أو المســاس �الســالمة الجســد�ة والنفســیة للصحفییــن 
او مــا �م�ــن أن �مــس الصحفییــن أ�ضــا مــن أعمــال تهدیــد وتحر�ــض تخلــق لدیهــم حالــة مــن 

مــا هــي وحدة الرصد؟
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الرقا�ــة الذاتیــة علــى األعمــال التــي ینتجوهــا وتحــد مــن حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى 
معلومــة دقیقــة وموضوعیــة. 

وطــورت الوحــدة الــى جانــب ذلــك مؤشــرات لقیــاس المســائلة واإلفــالت مــن العقــاب مــن 
التــي تســتوجب تتبعــا جزائیــا، وقیــاس نســبة  تلــك  خــالل تحدیــد الجرائــم الخطیــرة، وهــي 
الشــ�او� المتعلقــة بهــا والمقدمــة مــن قبــل الصحفییــن ومرجــع تقد�مهــا. �مــا راقبــت طیلــة 
ســنة تقــدم العمــل علــى هــذه الشــ�او� ومآالتهــا ومــد� توجــه القضــاء إلــى إصــدار أحــ�ام فیهــا 

وقیاس ســرعة اســتجابته.

مــن هــو فر�ــق عمل وحدة الرصد؟

منســقة الوحدة: خولة شــبح
الراصــدة: فاتــن حمد�

الراصــد: محمــود العروســي
المستشــار القانونــي: منــذر الشــارني

كیــف �م�ــن االتصــال بوحدة الرصد؟

للتواصــل مــع الوحــدة  �م�ــن االتصــال بـــ:
www.protection.snjt.org :الموقــع االلكترونــي للوحــدة

رقــم الهاتــف: 0021671783395
رقــم الفاكــس: 0021671783383

أو الحضــور مباشــرة فــي مقــر النقا�ــة الوطنیــة للصحفییــن التونســیین: 14 شــارع الوال�ــات 
المتحــدة األمر��یــة البلفیــدار 1002 تونــس
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ضــّد  المرتكبــة  الجرائــم  فــي  العقــاب  مــن  اإلفــالت  إلنهــاء  العالمــي  «الیــوم  مــع  تزامنــا 
الصحفییــن» تصــدر وحــدة الرصــد �مر�ــز الســالمة المهنیــة تقر�رهــا الســنو� الثانــي حــول 

ســالمة الصحفییــن فــي تونــس.

وتشــخص وحــدة الرصــد فــي الجــزء األول مــن التقر�ــر واقــع االعتــداءات المســلطة علــى 
اإلعالمیــة  والمؤسســات  والجنــس  النــوع  حیــث  مــن  تونــس  فــي  والصحفیــات  الصحفییــن 
واجههــا  التــي  الخطیــرة  االعتــداءات  نوعیــة  إلــى  إضافــة  عنهــا،  المســؤولة  واألطــراف 
الصحفیــون والصحفیــات طیلــة ســنة �املــة، والمســؤولون عنهــا وتوز�عهــا الجغرافــي ومــد� 

خطورتهــا علــى الصحفیــات اإلنــاث. 

ونذیــر  الشــورابي  ســفیان  للصحفییــن  القســر�  االختفــاء  حالتــي  الرصــد  وحــدة  وتــدرج 
القطــار� ضمــن احصائیاتهــا العامــة فــي ظــل تواصــل اختفائهمــا ألكثــر مــن 4 ســنوات.

وتقــدم وحــدة الرصــد فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا التقر�ــر المؤشــرات المتعلقــة �المســاءلة 
واإلفــالت مــن العقــاب فــي االعتــداءات المرتكبــة ضــد الصحفییــن والصحفیــات. وتشــمل تلــك 
المؤشــرات نســبة االعتــداءات التــي تســتحق مالحقــة جزائیــة مــن جملــة االعتــداءات المســلطة 
علــى الصحفییــن وأنواعهــا والشــ�ا�ات المقدمــة مــن قبــل الصحفییــن ضحا�ــا االعتــداءات فــي 

كّل نــوع مــن هــذه االعتــداءات. 

الجملــي  �العــدد  عالقــة  فــي  ایداعهــا  تــم  التــي  الشــ�ا�ات  نســبة  الرصــد  وحــدة  تحــدد  كمــا 
التــي رفعــت إلیهــا ومــآل  التــي �م�ــن أن تكــون محــل تتبــع قضائــي والجهــة  لالعتــداءات 

الشــ�ا�ات المودعــة ونســبة األحــ�ام الصــادرة فیهــا. 

كمــا تقــدم وحــدة الرصــد خــالل هــذا الجــزء نتائــج تعاونهــا مــع وزارة الداخلیــة فــي مجــال 
یتعلقــان  لمؤشــر�ن  �الــوزارة عبــر تحدیدهــا  �عــد تر�یــز خلیــة األزمــة  ســالمة الصحفییــن 

�التعــاون مــع مصالــح وزارة الداخلیــة ونجاعــة خلیــة األزمــة. 

وقــد شــملت عملیــة الرصــد التــي قامــت بهــا الوحــدة �ل االعتــداءات الواقعــة علــى التــراب 
التونســي ضــّد الصحفییــن والصحفیــات. 

لیخلــص التقر�ــر إلــى مجموعــة مــن المعطیــات متصلــة �مــد� التــزام �افــة األطــراف بدورهــا 
فــي الحــد مــن االعتــداءات ومناهضــة االفــالت مــن العقــاب فیهــا والتحد�ــات التــي تتنظــر 
مســار حما�ــة الصحفییــن فــي تونــس، و�رفــع مجموعــة مــن التوصیــات لوضــع خطــة عمــل 
واضحــة متعلقــة �حما�ــة الصحفییــن وانهــاء اإلفــالت مــن العقــاب فــي قضا�ــا االعتــداءات 

علــى الصحفییــن.

مقدمــة التقر�ر
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الجزء األول

موشــرات السالمة 
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االحصائیــات العامــة لالعتداءات  .I
ســجلت وحــدة الرصــد �مر�ــز الســالمة المهنیــة �النقا�ــة الوطنیــة للصحفییــن التونســیین خــالل الفتــرة 
الممتدة بین 1 نوفمبر 2017 و15 أكتو�ر 2018، 136 اعتداءا طال 194 صحفیا من بینهم 68 

صحفیــة و126 صحفیــا1. 

التوز�ــع الجغرافي  .1

بنزرت

جندو�ة�اجة

الكاف سلیانة
زغوان

منو�ةنابل
بــن عروس

تونسأر�انة

سوسة
القیروان

القصر�ن
سید�
بوز�د صفاقس

المهد�ة

المنســتیر

قفصة

توزر

قبلي

قا�س

مدنین

تطاو�ن

القطــر اللیبــي

1  �حتســب العــدد الجملــي لالعتــداءات �مــا یلــي: 

- اذا طــال اعتــداء مــا اكثــر مــن صحفــي �حتســب حالــة اعتــداء واحــدة. لذلــك �م�ــن ان ��ــون عــدد الصحفییــن اكثــر مــن عــدد االعتــداءات.
- اذا تعــرض صحفــي واحــد الكثــر مــن اعتــداء فــان الصحفــي �حتســب مــرة واحــدة فــي تعــداد عــدد الصحفییــن الضحا�ــا.
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10 إعتــداءات
11 صحفــي

16 إعتــداء
24 صحفــي

18 إعتــداء
32 صحفــي

18 إعتــداء
23 صحفــي

10 إعتــداءات
14 صحفــي

12 إعتــداء
14 صحفــي

11 إعتــداء
16 صحفــي

11 إعتــداء
13 صحفــي

09 إعتــداءات
15 صحفــي

06 إعتــداءات
11 صحفــي

05 إعتــداءات
06 صحفــي

08 إعتــداءات
26 صحفــي

تطــور عــدد االعتــداءات  والصحفییــن المعتــد� علیهم حســب األشــهر  .2

عرفــت ســالمة الصحفییــن خــالل أشــهر د�ســمبر 2017 وجانفــي وفیفــر� 2018 أســوء فتراتهــا 
�المتغیــرات  للصحفییــن  المهنــي  األمــان  تأثــر  حیــث  التقر�ــر  هــذا  �شــملها  التــي  للفتــرة  �النســبة 
السیاســیة واالجتماعیــة وُســجل أعلــى عــدد مــن االعتــداءات فــي هــذه األشــهر الثــالث حیــث بلــغ 

معدلهــا 18 اعتــداءا فــي الشــهر الواحــد. 

رســم بیانــي یبّیــن تطــّور عــدد االعتــداءات وعــدد الصحفییــن المتضرر�ــن:

و�ضــاف إلــى االعتــداءات المســجلة حالتــي االختفــاء القســر� للصحفییــن ســفیان الشــورابي ونذیــر 
القطــار� فــي لیبیــا.
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تصنیــف الصحفییــن ضحا�ــا االعتــداءات حســب مهامهم1  .3

توزعــت مهــام ضحا�ــا االعتــداءات �مــا یلــي: 

توز�ــع االعتداءات حســب جنــس الضحا�ا   .4

تعرضــت الصحفیــات اإلنــاث إلــى 59 اعتــداءا بینمــا تعــرض الصحفیــون الذ�ــور إلــى 77 اعتــداءا. 

االعتــداءات علــى الصحفیات   أ. 

اختلفــت طبیعــة االعتــداءات التــي طالــت الصحفیــات مقارنــة بتلــك التــي طالــت الصحفییــن الذ�ــور 
حیــث �انــت أقــّل عنفــا.   

تعّرضــت 68 صحفیــة إلــى 59 اعتــداءا تنوعــت �مــا یلــي: 

صحفیین

6166

مصور�ن
صحفیین

535

رؤساء
تحر�ر

214

معلقین
صحفیین

03

أصحاب
مؤسسات

04

مرافقین
لطواقــم إعالمیــة

03

1 اعتمــدت الوحــدة منهجیــة رصــد تقــوم علــى مفهــوم موســع للصحفــي یتوائــم مــع التعر�ــ� الــذ� قدمتــه لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحــدة فــي 

التعلیــق العــام رقــم  34 حــول الفصــل 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة والــذ� �ان �مــا یلــي «الصحفیــون هــم  المراســلون والمحللــون 
المحترفــون والمتفرغــون فضــًال عــن أصحــاب المدونــات اإللكترونیــة وغیرهــم ممــن �شــار�ون فــي أشــ�ال النشــر الذاتــي المطبــوع أو علــى شــب�ة 
اإلنترنت أو في مواضع أخـر�». وهو مفهوم أشمل من المفهوم الوارد �الفصل 7 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 11 نوفمبر 2011 

المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وتهــدف الوحــدة مــن وراء ذلــك توســیع نطــاق الحما�ــة النتهــاكات حر�ــة الصحافــة.

منــع من
العمل

23

هرسلة
13

اعتداء
لفظي

11

تهدید
5

تحر�ض
3

إعتداء
جسد�

2

تتبــع عدلي
2
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تنــوع المســؤولین عــن االعتــداءات علــى الصحفیــات االنــاث: 

 

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات ضــّد الصحفیــات: 
26 اعتــداء بوال�ــة تونــس  -

4 اعتــداءات �ــ�ل مــن والیتــي صفاقــس وقفصــة  -
3 اعتــداءات �ــ�ل مــن وال�ــات القیــروان و�ــن عــروس وسوســة ونابــل وتطاو�ــن  -

اعتداءیــن بوال�ــة ســلیانة   -
اعتــداء وحیــد �ــ�ل مــن وال�ــات القصر�ــن والــكاف و�نــزرت وتــوزر وجندو�ــة وزغــوان   -

وقبلــي ومدنیــن
- ال اعتــداء �ــ�ل مــن وال�ــات أر�انــة، منو�ــة، �اجــة، ســید� بوز�ــد، المهد�ــة، قا�ــس والمنســتیر.

•  تواتــر االعتــداءات علــى الصحفیــات اإلنــاث: 

لجــان تنظیــم تظاهــرات عمومیــة
أعــوان عمومیون
و�یــل جمهور�ــة

مثـقـفـــون
ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة المســتقلة

مجهولون

نقابیون
مسؤولون
ح�ومیون

إعالمیون

مواطنون

موظفــون عمومیــون أمنیون %25,4

%1,6
%1,6
%1,6

%3,3

%3,3

%5,85
%6,7

%6,7
%8,4

%20,3

%15,25

0

10

20

30

40

50

60

3 2 1

عــدد االعتداءات

ت
فیــا

صح
 ال

ــدد
ع
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•  توز�ــع االعتــداءات حســب وضعیــة الصحفیــة (منفــردة أو ضمــن مجموعــة) 
32 حالــة اعتــداء فــي ظــل التواجــد ضمــن مجموعــة.   -

27 حالــة اعتــداء خــالل تواجدهــا �مفردهــا.  -

•  تطــور نســق االعتــداءات علــى الصحفیــات االنــاث فــي الزمــن

االعتــداءات علــى الصحفییــن الذ�ور   ب. 

تعــّرض 126 صحفیــا إلــى 77 اعتــداءا:

 

 

655

3

4 3 5 7

5

655

منــع من
العمل

11
هرسلة

17
اعتداء
لفظي

13

تهدید
7

تحر�ض
7

اعتداء
جسد�

9

تتبع
عدلي

6
رقا�ة

2
احتجاز
تعسفي

3
اختفاء
قسر�

2
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•  تنــوع المســؤولین عــن االعتــداءات علــى الصحفییــن الذ�ــور توزعــوا �مــا یلــي :

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات علــى الصحفییــن الذ�ــور: 
43 اعتــداء بوال�ــة تونــس  -

7 اعتــداءات بوال�ــة سوســة  -
6 اعتــداءات بوال�ــة القیــروان  -

2 اعتــداءات �ــ�ل مــن وال�ــات  صفاقــس والمهد�ــة ومنو�ــة و�نــزرت وجندو�ــة  -
2 اعتــداءات طالــت الصحفییــن بلیبیــا  -

اعتــداء وحیــد �ــ�ل مــن وال�ــات قفصــة و�ــن عــروس والقصر�ــن والــكاف وتــوزر ومدنیــن   -
و�اجــة وقا�ــس وســید� بوز�ــد

•  تواتــر االعتــداءات علــى الصحفییــن الذ�ــور:

عس�ر�ون
مثقفون

ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة المســتقلة

نقابیونمجهولون

مســؤولون ح�ومیــون

إعالمیون

مواطنون

أمنیون

موظفون
عمومیون 

سیاسیون
الجهــاز القضائــي 

مســؤولو ومشــجعو الجمعیــات الر�اضیــة 
إدارات مؤسســات إعالمیــة 

عاملــون �شــر�ة خاصــة 
رجــال دین  %20,7

%35

%7,8
%7,8%3,9

%3,9
%3,9

%2,6
%2,6

%2,6
%2,6
%1,3
%1,3
%1,3
%1,3
%1,3
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توز�ــع االعتــداءات حســب نــوع المؤسســات االعالمیــة التــي �عمــل بهــا   .5
الصحفیون

شــملت االعتــداءات صحفییــن عاملیــن فــي 64 مؤسســة إعالمیــة:

توز�ــع االعتــداءات حســب طبیعــة المؤسســة االعالمیــة التــي �عمــل بهــا   .6
الصحفیون 

•  توز�ع االعتداءات حســب جنســیة المؤسســة 

إذاعة

23

قناة
تلفز�ة

16

موقع
الكتروني

16

صحیفة

8

و�الــة أنباء

1

مؤّسســة خاصة
45

مؤّسســة عمومیــة
13

مؤّسســات جمعیاتّیــة
6

مؤسســة إعالمیة تونســیة
50

مؤسســة إعالمیــة أجنبیــة
14
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االحصائیــات المفصلــة حســب نــوع االعتداءات    .II
تعــرض الصحفیــون الــى  136 اعتــداء طالتهــم فــي مختلــف وال�ــات الجمهور�ــة تنوعــت �مــا یلــي:

المنــع مــن العمل   .1

�عتبــر منعــا مــن العمــل علــى معنــى منهجیــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة  �ل فعــل أو ممارســة أو 
إجــراء مــن شــأنه أن یهــدف إلــى منــع الصحفــي مــن القیــام �مختلــف مهامــه الصحفیــة1. 

ســّجلت وحــدة الرصــد 34 حالــة منــع مــن العمــل �ان مســؤوال عنهــا:

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت المنــع مــن العمــل:
13 حالــة فــي وال�ــة تونــس.   -

5 حــاالت فــي وال�ــة القیــروان.  -
3 حــاالت فــي �ل مــن وال�ــات بــن عــروس وسوســة.  -

حالتیــن فــي وال�ــة نابــل.  -
حالــة وحیــدة فــي �ّل مــن وال�ــات القصر�ــن و الــكاف وتــوزر و جندو�ــة وزغــوان و ســلیانة   -

وصفاقــس وقفصــة . 

1 تســتند منهجیــة الرصــد علــى الفصــل 10  مــن المرســوم 115 الخــاص �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر : «للصحفــي �مــا لــكل مواطــن حــق 

النفــاذ للمعلومــات واألخبــار والبیانــات واإلحصائیــات والحصــول علیهــا مــن مصادرهــا المختلفــة طبقــا للشــرو� والصیــغ واإلجــراءات التــي نــص 
علیها المرســوم عدد 41 المؤرخ في 26 ما� 2011 المتعلق �النفاذ إلى الوثائق اإلدار�ة للهیاكل العمومیة المنقح �المرســوم عدد 54المؤرخ في 

11 جــوان 2011
وللصحفــي أن �طلــب مــن الجهــات المذ�ــورة المعلومــات واألخبــار واإلحصائیــات التــي تكــون �حوزتهــا مــا لــم تكــن هــذه المــواد ســّر�ة �ح�ــم القانــون»

موظفون 
وأعوان   
 عمومیون     

أمنیون

مســؤولو ومشــجعو جمعیــات ر�اضیــة

ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة المســتقلة

مواطنون

أعوان عمومیون

%44

%38

%6

%3
%3
%3

لجــان تنظیــم تظاهــرات عامــة%3
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1 تســتند منهجیــة رصــد المضا�قــات �األســاس علــى الفصــل 9  مــن المرســوم 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق �حر�ــة 

الصحافــة والطباعــة والنشــر  الــذ� ینــص علــى :"�منــع فــرض أ� قیــود تعــوق حّر�ــة تــداول المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بیــن مختلــف 
مؤّسســات اإلعــالم فــي الحصــول علــى المعلومــات أو ��ــون مــن شــأنها تعطیــل حــق المواطــن فــي إعــالم حــّر وتعــّدد� وشــفاف".

الهرسلة  .2

ُتعتبــر هرســلة علــى معنــى منهجیــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة �ل فعــل أو ممارســة أو اجــراء 
صــادر عــن ذات خاصــة أو عمومیــة مــن شــأنه عرقلــة الصحفــي فــي القیــام �عملــه دون أن یــؤد� 
بــدون موجــب  الصحفــي  لعمــل  الجغرافــي  المجــال  (تحدیــد  العمــل  مــن  منعــه  إلــى  ذلــك ضــرورة 
قانونــي، البیانــات والتصر�حــات العامــة التــي مــن شــأنها أن توّلــد مناخــا غیــر مالئــم لممارســة العمــل 
الصحفــي، حمــالت تشــو�ه عمــل الصحفــي، الممارســات التــي تمــس مــن مبــدأ التكافــؤ فــي الفــرص 

بیــن الصحفییــن ...)1

ســجلت الوحدة 30 حالة هرســلة: 

•  تصنیــف المســؤولین عــن حــاالت الهرســلة:

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت الهرســلة:
-  18 حالــة مضا�قــة فــي تونــس

حالتــي مضا�قــة فــي قفصــة  -
عــروس  و�ــن  والمهدّ�ــة  والــكاف  القیــروان  وال�ــات  مــن  �ّل  فــي  واحــدة  حالــة مضا�قــة   -

وتطاو�ــن وتــوزر وسوســة وســید� بوز�ــد وصفاقــس وقبلــي. 

  

%37

%17

%10%7
%7

%7

%3

%3
%3

%3

%3 موظفون
 عمومیون

أمنیون

ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة المســتقلة

مواطنون مسؤولون
ح�ومیون

نقابیون

مثقفون
إعالمیون

سیاسیون

الجهــاز القضائــي 
و�یــل جمهور�ــة
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1 ینــص الفصــل  14  مــن نفــس المرســوم علــى أنــه «�عاقــب �ل مــن �خالــف الفصــول 11  و12  و 13 مــن هــذا المرســوم و�ل مــن أهــان صحفیــا 

أو تعــد� علیــه �القــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهدیــد حــال مباشــرته لعملــه �عقو�ــة االعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي المقــررة �الفصــل 123 مــن 
المجلــة الجزائیــة».

االعتــداءات اللفظیة  .3

ُ�عتبــر اعتــداء لفظیــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن المرســوم 115 لســنة  2011  �ل تعــد� �القــول 
أو اإلشــارة �مــا فــي ذلــك  قصــد اإلهانــة علــى صحفــي أو صحفیــة علــى خلفیــة رأ� �صــدر عنهــم 

أو معلومــات ینشــرونها أو لمجــرد صفتهــم �صحفییــن1. 

ســجلت الوحــدة 26 حالــة اعتــداء لفظــي.  

•  تصنیــف المســؤولین عــن حــاالت االعتــداء اللفظــي

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات اللفظیــة 
تونــس 15 حالــة   -

سوســة في 3 حاالت  -
لــكل مــن وال�ــات القصر�ــن، المهد�ــة، �اجــة، جندو�ــة، ســلیانة، صفاقــس،  حالــة وحیــدة   -

مدنیــن ونابل.

  

  

نقابیون

إعالمیون

مواطنون

أمنیون

مثقفون

سیاسیون
%11

%8

%4
%4

%34

%23%8

%8

عس�ر�ون
عاملــون �شــر�ة خاصــة 
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1 ینــص الفصــل 12 مــن المرســوم علــى أنــه "ال �جــوز أن ��ــون الــرأ� الــذ� �صــدر عــن الصحفــي أو المعلومــات التــي ینشــرها ســببا للمســاس 

��رامته أو لالعتداء على حرمته الجسد�ة أو المعنو�ة". و�نص الفصل 14 من نفس المرسوم على أنه " �عاقب �ل من �خالف الفصول 11 و12 
و13 مــن هــذا المرســوم و�ل مــن أهــان صحفیــا أو تعــد� علیــه �القــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهدیــد حــال مباشــرته لعملــه �عقو�ــة االعتــداء علــى 

شــبه موظــف عمومــي المقــررة �الفصــل 123 مــن المجلــة الجزائیــة".

االعتداءات الجســد�ة   .4

ُ�عــد اعتــداء جســد�ا علــى معنــى الفصــل 12  مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 
نوفمبــر 2011 المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر  �ل فعــل مــاد� مــن شــأنه أن �مــس 
مــن الحرمــة الجســد�ة للصحفیــة أو للصحفــي علــى خلفیــة رأ� �صــدر عنهــم أو معلومــات ینشــرونها 

أو لمجــرد صفتهــم �صحفییــن1.

ســجلت الوحــدة 11 حالــة اعتــداء جســد�.

•  تصنیــف المســؤولین عــن حــاالت االعتــداء الجســد�

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت االعتــداءات الجســد�ة
وال�ــة تونــس فــي 4 حــاالت  -

وال�ــات القیــروان و�نــزرت فــي  حالتیــن لــكل منهمــا.  -
وال�ــات صفاقــس ومدنیــن وسوســة فــي حالــة وحیــدة لــكل منهــا.  -

%46

%36

%9

%9

مواطنون

أمنیون

مســؤولو ومشــجعو جمعیــات ر�اضیــة 

عاملــون �شــر�ة خاصــة 
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1 تستند منجیة رصد حاالت التهدید �األساس على أح�ام المجلة الجزائیة  و الفصل 14 من المرسوم 115 لسنة  2011  المؤرخ في 2 نوفمبر 

2011 المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الــذ� ینــص علــى أنــه : "�عاقــب �ل مــن �خالــف الفصــول 11 و12 و13 مــن هــذا المرســوم و�ل 
مــن أهــان صحفیــا أو تعــد� علیــه �القــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهدیــد حــال مباشــرته لعملــه �عقو�ــة االعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي المقــررة 

�الفصــل 123 مــن المجلــة الجزائیــة". 

التهدید  .5

ُ�عــد  تهدیــدا علــى معنــى منهجیــة الرصــد التــي  تعتمدهــا الوحــدة  �ل  فعــل یوجــه  ضــد صحفیــة 
أو صحفــي علــى خلفیــة رأ� أو أفــكار أو معلومــات تنشــرها أو ینشــرها طبقــا ألعــراف وأخالقیــات 
المهنــة،  مــن شــأنه أن ینــذر �خطــر أو �شــّر یــراد الحاقــه �ــه  أو �مالــه أو �أحــد المقر�یــن منــه ســواء 
كان ذلــك �التحر�ــر علیــه �تابیــا أو شــفاهیا أو �الصــور أو �الرمــوز أو �الشــعارات أو �اإلشــارات 

أو �إشــهار الســالح ســواء �ان التهدید مصحو�ا �شــر� أو دون شــر�1.

ســجلت الوحــدة 12 حالــة تهدیــد.

•  تصنیــف المســؤولین عــن حــاالت التهدیــد

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت التهدیــد
وال�ــة تونــس فــي 7 حــاالت  -
وال�ــة تطاو�ــن فــي حالتیــن  -

وال�ــات بنــزرت وقفصــة وجندو�ــة فــي حالــة وحیــدة فــي �ل منهمــا.  -

%8

%59
%25

%8

مجهولون
مواطنون

أمنیون

موظفــون عمومیــون 
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1 تســتند منجیــة رصــد حــاالت التهدیــد �األســاس علــى أحــ�ام المجلــة الجزائیــة والفصــل 14 مــن المرســوم 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 

2011 المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الــذ� ینــص علــى أنــه : "�عاقــب �ل مــن �خالــف الفصــول 11 و12 و13 مــن هــذا المرســوم و�ل 
مــن أهــان صحفیــا أو تعــد� علیــه �القــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهدیــد حــال مباشــرته لعملــه �عقو�ــة االعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي المقــررة 

�الفصــل 123 مــن المجلــة الجزائیــة". 

التحر�ض  .6

ُ�عتبــر تحر�ضــا �ل حــاالت التحر�ــض علــى الكراهیــة والعــداوة والعنــف والتمییــز ضــّد  صحفّیــة 
أو صحفــي علــى خلفیــة رأ� أو مقــال نشــرته أو نشــره أو لمجــرد صفتهــا أو صفتــه �صحفــي1.

ســجلت الوحــدة 10 حــاالت تحر�ــض.

•  تصنیــف المحرضیــن ضــد الصحفییــن

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت التحر�ــض
وال�ــة تونــس فــي 6 حــاالت   -
وال�ــة صفاقــس فــي حالتیــن  -

قا�ــس وقفصــة فــي حالــة وحیــدة فــي �ل منهمــا.   -

%40%10

%30%20 نقابیون
(أمنییون)   

إعالمیون

رجــال دین مواطنون
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التتبعــات خــارج اطــار المســؤم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ في 2   .7
نوفمبــر 2011 المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر

تتبــع عدلــي لصحفیــة وصحفــي (خــارج نطــاق  فــي منهجیــة رصدهــا اعتــداءا �ل  الوحــدة  ُتعتبــر 
المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق �حر�ة الصحافة والطباعة 

والنشــر) �مناســبة قیامهــم �عملهــم الصحفــي أو علــى خلفیــة صفتهــم �صحفییــن.

ُتمســك الوحــدة قائمــة محینــة فــي القضا�ــا المرفوعــة ضــد الصحفییــن خــارج نطــاق المرســوم عــدد 
115 وذلــك منــذ مــارس 2017.

ســجلت الوحــدة 6 حالــة تتبــع عدلــي خــارج إطــار المرســوم 115 فــي فتــرة التقر�ــر مــن 1 نوفمبــر 
2017 إلــى 15 أكتو�ــر 2018. 

•  تصنیــف المســؤولین عــن التتبعــات العدلّیــة 

•  التوز�ــع الجغرافــي لحــاالت التتبــع العدلــي
وال�ــة تونــس فــي 3 حــاالت  -

وال�ــة القیــروان فــي حالتیــن.  -
وال�ــة سوســة فــي حالــة وحدة.  -

االحتجاز التعســفي   .8

ُ�عــد احتجــازا تعســفیا علــى معنــى منهجیــة وحــدة الرصــد �ل عملیــة احتجــاز بــدون موجــب قانونــي 
ســواء �ان ذلــك صــادرا عــن ذات عمومیــة أو ذات خاصــة ضــّد صحفیــة أو صحفــي �مناســبة أدائــه 
لعملــه �مــا  ُ�عتبــر احتجــازا تعســفیا  �ل  ا�قــاف  لصحفــي أو صحفیــة علــى خلفیــة رأ� أو مقــال 

أو عمــل صحفــي قامــوا �ــه وان �ان اال�قــاف طبقــا لالجــراءات الجــار� بهــا العمــل1.

%33

%33

%17

%17 إعالمیونمســؤولون ح�ومیــون

النیا�ــة العمومیــةمواطنون

1 یتطابــق هــذا المفهــوم مــع مفهــوم االحتجــاز الــذ� قدمــه الفر�ــق العامــل المعنــي �مســألة االحتجــاز التعســفي التا�ــع لألمــم المتحــدة.
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وقــد ســجلت وحــدة الرصــد 3 حــاالت احتجــاز تعســفي  �ان مســؤوال عنهــا أمنیــون توزعــت فــي: 

وال�ــة منو�ــة فــي حالتیــن  -
وال�ــة سوســة فــي حالــة واحدة  -

االختفاء القســر�  .9

ُ�عتبــر اختفــاء قســرّ�ا عملیــات االعتقــال واالحتجــاز واالختطــاف أو أ� شــ�ل مــن أشــ�ال حرمــان 
الحر�ــة یتــم علــى أیــد� موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األفــراد یتصرفــون �ــإذن 
أو دعــم مــن الدولــة أو �موافقتهــا، و�عقبــه رفــض اإلعتــراف �حرمــان الشــخص مــن حر�تــه أو إخفــاء 

مصیــر الشــخص المختفــي أو مــ�ان وجــوده ممــا �حرمــه مــن حما�ــة القانــون1. 

یتواصــل اختفــاء الصحفییــن ســفیان الشــورابي ونذیــر القطــار� فــي لیبیــا منــذ 8 ســبتبمر 2014 
و�ســتمر إحیــاء ذ�ــر� إختفاءهمــا فــي �ل یــوم 8 ســبتمبر مــن �ل ســنة فــي شــ�ل یــوم وطنــّي �حضــره 
عائلتیهمــا وزمالئهمــا والمدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان وســالمة الصحفییــن وحر�ــة 

الــرأ� والتعبیــر. 2 حــاالت اختفــاء قســر� مــن قبــل مجهولیــن فــي لیبیــا2 

الصنصرة  .10

ُتعتبــر رقا�ــة مســبقة علــى معنــى منهجیــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة �ل فعــل �شــ�ل تدخــال فــي 
مــن  أو  اإلعالمیــة  المؤسســة  ادارة  مــن  �ان  ســواء  تعســفیا  توجیهــه  بهــدف  االعالمــي  المحتــو� 

خارجهــا �مــا تشــمل �ل أفعــال الحجــب والترشــیح للمضامیــن الصحفیــة علــى األنترنیــت3. 

ســجلت الوحــدة حالتــي رقا�ــة �ان مســؤوال عنهــا إدارات المؤّسســات اإلعالمیــة فــي حالتیــن فــي 
وال�ــة تونس.

1 تعتمــد وحــدة الرصــد فــي تعر�فهــا لالختفــاء القســر� التعر�ــ� الــوارد فــي القانــون الدولــي واتفاقیــات حقــوق االنســان االتفاقیــة الدولیــة لحما�ــة �ل 

األشــخاص مــن االختفــاء القســر� والتــي صادقــت علیهــا تونــس فــي 29 جــوان 2011.

2 تســجل وحــدة الرصــد حــاالت االعتــداءات الحاصلــة خــارج التــراب التونســي والتــي تســلط علــى صحفییــن تونســیین انتقلــوا الــي التــراب اللیبــي 

للقیــام �مهمــة صحفیــة لفائــدة مؤسســة مقیمــة بتونــس نظــرا لمــا تمــر �ــه لیبیــا مــن أوضــاع نــزاع قائــم علــى مــد� ســنوات.

3 تســتند منهجیــة رصــد حــاالت الرقا�ــة المســبقة �األســاس إلــى المبــاد� العامــة للمهنــة الصحفیــة التــي تقتضــي �الفصــل بیــن اإلدارة والتحر�ــر والــذ� 

كرســه الفصــل 17 مــن المرســوم عــدد 115  لســنة  2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق �حر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذ� ینــص 
علــى أنــه "�جــب أن یتــم الفصــل فــي �ل مؤّسســة تصــدر دور�ــة بیــن وظیفتــي اإلدارة والتحر�ــر"
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األطــراف المســؤولة عــن االعتداءات علــى الصحفیین    .III

ممّثلــو الســلطة العمومیة   .1

ســجلت وحــدة الرصــد خــالل الفتــرة التــي �شــملها هــذا التقر�ــر 73 اعتــداءا مارســه ممثلــو الســلطة 
العمومّیــة مــن جملــة 134 اعتــداءا.

•  تصنیــف ممّثلــي الســلطة فــي االعتــداءات علــى الصحفییــن

•  األمنیــون

تصــدر األمنیــون ترتیــب المعتدیــن علــى الصحفییــن خــالل الفتــرة التــي �شــملها هــذا التقر�ــر بـــ 39 
اعتداءا. 

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات الصــادرة عــن األمنییــن
20 اعتــداء طــال الصحفییــن فــي وال�ــة تونــس  -

3 اعتــداءات طالــت الصحفییــن فــي سوســة   -
وجندو�ــة  والقصر�ــن  عــروس  بــن  وال�ــات  مــن  �ّل  فــي  الصحفییــن  طــاال  اعتداءیــن   -

وصفاقــس ومدنیــن ومنو�ــة.
اعتــداء وحیــد طــال الصحفییــن فــي �ّل مــن وال�ــات تــوزر والقیــروان وســید� بوز�ــد ونابــل  -

%54

%29

%4

%7

%1
أعوان عمومیون

 موظفون عمومیون

أمنیون

ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة المســتقلة

مســؤولون ح�ومیــون

الجهــاز القضائــي 

عس�ر�ون %1

%4

23



•  أنــواع  االعتــداءات الصــادرة عــن األمنیــن

•  التوز�ــع الزمنــي لإلعتــداءات الصــادرة عــن األمنییــن 

•  العســ�ر�ون

رصدت الوحدة  حالة اعتداء لفظي وحید في وال�ة صفاقس و�ان ذلك خالل شهر جوان 2018.

منــع من
العمل

13
هرسلة

11
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لفظي

6
تهدید

1
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جسد�

5
احتجاز
تعسفي

3
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11

101220
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•  الموّظفــون واألعــوان العمومیــون 

كان الموظفــون العمومیــون مســؤولین علــى 22 اعتــداءا فــي حــق الصحفییــن 

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات الصــادرة عــن الموظفیــن العمومییــن
5 اعتــداءات فــي وال�ــة تونــس.   -

4 اعتــداءات فــي قفصــة.  -
3 اعتــداءات فــي القیــروان وسوســة.   -

2 اعتــداءات فــي �ل مــن والیتــي الــكاف.   -
اعتــداء وحیــد فــي �ّل مــن وال�ــات تــوزر وســلیانة وزغــوان وصفاقــس ونابــل.  -

•  أنــواع  االعتــداءات الصــادرة عــن األمنیــن

•  توز�ــع اإلعتــداءات زمنیــا 

منــع مــن العمل
16

هرسلة
5

تهدید
1
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20

004001
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00
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•  المســؤولون الح�ومیــون 

اعتــد� المســؤولون الح�ومیــون علــى الصحفییــن فــي 5 حــاالت  

•  االعتــداءات حســب التوز�ــع الجغرافــي
تونــس: حالــة هرســلة وحالــة تتبــع عدلــي  -

تطاو�ــن: حالــة هرســلة  -
سوســة: حالة هرســلة  -

القیــروان: حالــة تتبــع عدلــي  -

•  الجهــاز القضائــي

ســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي �شــملها التقر�ــر حــاالت هرســلة واثــارة للتتبــع العدلــي خــارج 
اطار القانون المنظم لقطاع االعالم المتمثل في المرسوم 115. حیث �ان الجهاز القضائي مسؤوال 

عــن 3 اعتــداءات: 

حالــة هرســلة عبــر بیانــات صحفیــة مــن القضــاء العســ�ر�  -
حالــة هرســلة مــن قبــل و�یــل جمهور�ــة  -

حالــة تتبــع عدلــي مــن قبــل النیا�ــة العومیــة  -

وقعــت هــذه االعتــداءات فــي �ل مــن وال�ــات تونــس وسوســة وقبلــي.

•  ممثلــو الهیئــات الدســتور�ة

ســّجلت وحــدة الرصــد 3 اعتــداءات تســلطت علــى 3 صحفیــات  فــي وال�ــة تونــس تمثلــت فــي : 

الســمعي  المســتقلة لالعــالم  والهیئــة  البصــر�،  الســمعي  االتصــال  (هیئــة  حالتــي هرســلة   -
البصر�)

حالــة منــع مــن العمــل (هیئــة الحقیقــة والكرامــة).   -
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أطراف غیر رســمّیة   .2

ســجلت وحــدة الرصــد خــالل الفتــرة التــي شــملها هــذا التقر�ــر 63 اعتــداءا علــى الصحفییــن مــن 
أطــراف غیر رســمیة.

•  مواطنــون

وتهدیــد  ولفظیــة  جســد�ة  اعتــداءات  حــاالت  التقر�ــر  �شــملها  التــي  الفتــرة  خــالل  الوحــدة  ســجلت 
وتحر�ــض. حیــث �ان المواطنــون مســؤولون عــن25 اعتــداءا.

•  أنــواع االعتــداءات الصــادرة عــن المواطنیــن 

•  التوز�ــع الجغرافــي لإلعتــداءات الصــادرة عــن المواطنیــن
16 اعتــداءا فــي وال�ــة تونــس.  -

اعتدائیــن فــي �ل مــن  والیتــي بنــزرت والقیــروان.  -
حالــة اعتــداء وحیــدة فــي �ل مــن وال�ــات �اجــة و�ــن عــروس وتطاو�ــن وســلیانة وقا�ــس.  -

%1,5
%1,5

%40

%14%3
%3

%11
%11

%5

%5
%5

لجــان تنظیــم تظاهــرات عمومیــة

مثقفون

مجهولون

نقابیون
إعالمیون

مواطنون

سیاسیون

مســؤولو ومشــجعو الجمعیــات الر�اضیــة 
إدارات مؤسســات إعالمیــة 

عاملــون �شــر�ة خاصــة 
رجــال دین 

منــع من
العمل

1
هرسلة

2
اعتداء
لفظي

9
تهدید

3
تحر�ض

4
اعتداء
جسد�

4
تتبع
عدلي

2
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•  اعالمیــون

ســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي شــملها التقر�ــر 7 حــاالت اعتــداء �ان مســؤوال عنهــا اعالمیــون 
فــي حــق زمالئهم.

•  اعتــداءات االعالمییــن

•  التوز�ــع الجغرافــي لالعتــداءات
5 اعتــداءات طالــت الصحفییــن فــي وال�ــة تونــس.  -

حالــة اعتــداء وحیــدة طالــت الصحفییــن فــي �ل مــن وال�اتــي نابــل والقیــروان.  -

•  النقابیــون

ســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي �شــملها التقر�ــر 7 حــاالت اعتــداء �ان مســؤوال عنهــا نقابیــون مــن 
ضمنهــا 3 حــاالت تحر�ــض صــادرة عــن نقابییــن أمنییــن.

•  اعتــداءات النقابییــن علــى الصحفییــن 

•  التوز�ــع الجغرافــي العتــداءات النقابییــن
3 اعتــداءات فــي وال�ــة تونــس.  -

حالــة اعتــداء وحیــدة فــي �ل مــن وال�ــات قفصــة وصفاقــس والمهدّ�ــة.  -

هرسلة
1

اعتداء
لفظي

3
تحر�ض

2
تتبع
عدلي

1

هرسلة
2

اعتداء
لفظي

2
تحر�ض

3
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•  مجهولــون 

ســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي �شــملها التقر�ــر 9 حــاالت اعتــداء �ان مســؤوال عنهــا مجهولــون 
تمثلــت في:

وقــد توّزعــت اعتــداءات جغرافیــا �مــا یلــي: 

4 اعتــداءات طالــت الصحفییــن فــي وال�ــة تونــس .  -
حالتــي اعتــداء طالــت الصحفییــن فــي لیبیــا  -

حالــة اعتــداء وحیــدة طالــت الصحفییــن فــي �ل مــن وال�ــات تطاو�ــن و�نــزرت وجندو�ــة.  -

•  أطــراف أخر�

تعــّرض الصحفیــون خــالل عملهــم المیدانــي إلــى االعتــداء مــن أطــراف أخــر� هــي �اآلتــي :

سیاســیون �انــوا مســؤولین عــن 3 اعتــداءات فــي وال�ــة تونــس تمثلــت فــي حالتــي اعتــداء   -
لفظــي و حالــة مضا�قــة.

تونــس  وال�ــة  فــي  مضا�قــة  وحالــة  لفظــي  اعتــداء  حالــة  عــن  مســؤولین  �انــوا  مثقفــون   -
واعتــداء لفظــي �سوســة

ادارة مؤسســة اعالمیــة �انــت مســؤولة عــن حالتــي رقا�ــة بوال�ــة تونــس.  -
مســؤولو  ومشــجعوجمعیات ر�اضیــة �انــوا مســؤولین عــن حالتــي منــع مــن العمــل فــي �ل   -

مــن والیتــي تونــس و�ــن عــروس و اعتــداء جســد� �سوســة.
لفظــي بوالیتــي  اعتــداء جســد� واعتــداء  عاملــون �شــر�ة خاصــة �انــوا مســؤولین عــن   -

المهد�ــة والقیــروان.
لجــان تنظیــم تظاهــرات عامــة �انــوا مســؤولین عــن حالــة منــع مــن العمــل فــي تونــس.  -

رجــل دیــن مســؤول علــى عملیــة تحر�ــض فــي تونــس  -

تهدید
7

اختفاء قســر�
2
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خارطــة التوز�ــع الجغرافــي ألخطر االعتداءات    .IV
فیهــا  �عمــل  التــي  خطــورة  األكثــر  المناطــق  الجغرافــي  وانتشــارها  االعتــداءات  طبیعــة  تحــّدد 

الصحفیــون. ســجلت وحــدة الرصــد 61 حالــة اعتــداء خطیــر.

وتعتبــر وحــدة الرصــد اعتــداءا خطیــرا �ل اعتــداء �ســتوجب تتبعــا قانونیــا. 

•  تصنیــف االعتــداءات الخطیــرة 

وقــد توزعــت هــذه  االعتــداءات فــي المناطــق �مــا یلــي: 

•  وال�ــة تونس

تعــرض الصحفیــون والصحفیــات إلــى 32 اعتــداءا

•  أنــواع االعتــداءات الخطیــرة فــي تونــس العاصمــة  

اعتداء
لفظي

26
تحر�ض

10
اعتداء
جسد�

11
تهدید
12

اختفاء
قسر�

2

اعتداء
لفظي

15
تحر�ض

7
اعتداء
جسد�

4
تهدید

6
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مثقفون

مجهولون

نقابیون

إعالمیون

مواطنون

سیاسیون

رجــال دین 

%41

%16

%12.5
%12.5

%3
%3

%6

%6 أمنیون

توزعــت األطــراف المســؤولة علــى االعتــداءات �مــا یلــي: 

•  وال�ة سوســة

تــم االعتــداء علــى الصحفییــن فــي القیــروان فــي 4 مناســبات �انــت �مــا یلــي: 

3 حــاالت اعتــداء لفظــي  -
حالــة اعتــداء جســد� وحیــد  -

و�انــت األطــراف التالیــة مســؤولة عــن هــذه االعتــداءات:  

األمنیــون �اعتداءیــن اثنیــن.   -
مشــجعو جمعیــة ر�اضیــة ومثقفــون �اعتــداء وحیــد لــكّل منهمــا.   -

•  وال�ــة صفاقس

تعــرض الصحفیــون فــي وال�ــة صفاقــس إلــى 4 اعتــداءات توزعــت �مــا یلــي: 

حالتــي تحر�ــض   -
حالــة اعتداء جســد�  -
-  حالــة اعتــداء لفظــي 

و�ان مســؤوال عنهــا �ل مــن :
نقابیــون �اعتداءیــن اثنیــن  -

أمنیــون وعســ�ر�ون �اعتــداء وحیــد لــكل منهمــا.  -
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•  وال�ــة بنــزرت

تعــرض الصحفیــون فــي وال�ــة  بنــزرت إلــى 3 اعتــداءات  �انــت �مــا یلــي: 

حالتــي اعتــداء جســد�  -
حالــة تهدید  -

كان مســؤوال عنهــا �ّل مــن:

مواطنــون فــي حالتیــن  -
-  مجهولــون فــي حالــة وحیــدة.

•  وال�ــات تعــرض فیهــا الصحفیــون إلعتداءیــن اثنیــن

�شــر�ة  وعاملــون  مواطنــون  مــن  �ل  عنهــا  مســؤول  جســد�  اعتــداء  حالتــي  القیــروان:   -
خاصة 

جندو�ــة: حالــة اختطــاف �ان مســؤول عنهــا مجهولــون وحالــة اعتــداء لفظــي �ان مســؤول   -
عنهــا األمن

تطاو�ــن: حالتــي تهدیــد �ان مســؤول عنهــا �ل مــن مجهولــون و مواطنــون  -
مدنیــن: �ان األمنیــون مســؤولون عــن حالــة اعتــداء جســد� وحالــة اعتــداء لفظــي  -

عنهــا  مســؤول  �ان  تهدیــد  وحالــة  نقابیــون  عنهــا  مســؤول  �ان  تحر�ــض  حالــة  قفصــة:   -
موظفــون عمومیــون

•  وال�ــات تعــرض فیهــا الصحفیــون العتــداء وحید 

القصر�ــن: حالــة اعتــداء لفظــي مســؤول عنهــا أمنیــون  -
�اجــة: حالــة اعتــداء لفظــي مســؤول عنهــا مواطنــون  -

ســلیانة: حالــة اعتــداء لفظــي مســؤول عنهــا مواطنــون  -
قا�ــس: حالــة تحر�ــض مســؤول عنهــا مواطنــون  -

نابــل: حالــة اعتــداء لفظــي مســؤول عنهــا اعالمیــون  -
المهد�ــة: حالــة اعتــداء لفظــي مســؤول عنهــا عاملــون �شــر�ة خاصــة  -

•  لیبیــا: حالتــي اختفــاء قســر� �قــي المســؤولون عنهــا مجهولــون
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فــوق 5 اعتــداءات

بیــن 3 و5 اعتــداءات

بیــن 1 و3 اعتــداءات

ال اعتــداء

بنزرت

جندو�ة�اجة

الكاف سلیانة
زغوان

منو�ةنابل
بــن عروس

تونسأر�انة

سوسة
القیروان

القصر�ن
سید�
بوز�د صفاقس

المهد�ة

المنســتیر

قفصة

توزر

قبلي

قا�س

مدنین

تطاو�ن

القطــر اللیبــي

الخارطــة الجغرافیــة ألخطــر اإلعتداءات
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•  االعتــداءات الخطیــرة علــى الصحفیــات اإلنــاث

كانــت الصحفیــات ضحا�ــا اعتــداءات خطیــرة فــي 20 حالــة مــن أصــل 61 حالــة توزعــت �مــا یلــي: 

وقــد �ان مســؤوال عــن هــذه االعتــداءات �ل مــن: 

مواطنــون فــي 6 حــاالت: 4 اعتــداءات لفظیــة و حالــة اعتــداء جســد� وحالــة تهدیــد  -
اعالمیــون فــي 4 حــاالت:  حالــة تحر�ــض و3 حــاالت اعتــداء لفظــي  -

نقابیــون فــي 4 حــاالت: حالتــي اعتــداء لفظــي وحالتــي تحر�ــض  -
مجهولــون فــي 3 حــاالت تهدیــد  -

أمنیــون فــي حالــة اعتــداء جســد� وحالــة اعتــداء لفظــي  -
موظفــون عمومییــن فــي حالــة تهدیــد  -

وقــد توزعــت هــذه االعتــداءات جغرافیــا �مــا یلــي: 

12 اعتــداءا طــال الصحفیــات فــي وال�ــة تونــس  -
اعتداءیــن طــاال الصحفیــات فــي �ل مــن والیتــي تطاو�ــن و صفاقــس.  -

اعتــداء وحیــد  طــال الصحفیــات �ل مــن وال�ــات بنــزرت و قفصــة ومدنیــن ونابــل.  -

اعتداء
لفظي

10

تهدید
5

تحر�ض
3

إعتداء
جسد�

2
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الجــزء الثاني

مؤشــرات المساءلة
واإلفــالت من العقاب
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موشــرات المساءلة   .I
•  التــزام الدولــة بواجــب المســاءلة وم�افحــة الظغفــالت مــن العقــاب

ملزمــة  الدولــة  فــإن  الصحفییــن  ضــد  اعتــداءات  حــدوث  �شــأن  شــ�ا�ات  أو  مزاعــم  ورود  عنــد 
�التحقیــق فــي تلــك المزاعــم علــى نحــو فعــال وفــور� وشــامل ومســتقل ونز�ــه وهــي ملزمــة بتتبــع 
الصحفییــن  علــى  المعتــد�  مســائلة  ضمــان  و�مثــل  االقتضــاء.  عنــد  عنهــا  المســؤولین  ومحاســبة 
عنصــرا أساســیا فــي منــع حــدوث اعتــداءات مماثلــة فــي المســتقبل. وقــد �شــ�ل تقاعــس أجهــزة الدولــة 
عــن القیــام بذلــك انتهــاكا اللتزامــات فــي مجــال حما�ــة حقــوق اإلنســان و�ســهم فــي تعز�ــز ثقافــة 
اإلفــالت مــن العقــاب التــي تكــرس العنــف. و�قــد �فهــم هــذا التقاعــس أ�ضــا علــى أنــه تغــاض مــن 

الدولــة عــن العنــف أو القبــول �ــه. 

لذلــك عملــت وحــدة الرصــد علــى تطو�ــر مؤشــرات المســائلة واالفــالت مــن العقــاب فیمــا یتعلــق 
�اإلعتــداءات الخطیــرة التالیــة:

نســبة عــدد االعتــداءات التــي تســتوجب التتبــع القضائــي مــن جملــة   .1
االعتداءات

61 مــن أصــل 136.

نســبة الشــ�ا�ات التــي رفعهــا الصحفیــون مــن جملــة االعتــداءات التــي   .2
تســتحق المالحقة

تقــدم الصحفیــون بـــ 16 شــ�و� تعلقــت بـــ 16 اعتــداءا خطیــرا مــن أصــل 61 اعتــداء �ســتوجب التتبــع 
القضائــي. �مــا قبــل الصحفیــون الصلــح فــي 6 حــاالت طلــب فیهــا المعتــدون الصلــح.

%44,8%55,2
اعتــداءات تســتوجب التتبــع القضائــي

اعتــداءات ال تســتوجب التتبــع القضائــي
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االعتداءت الجســد�ة  أ. 

7 شــ�او� مــن أصــل 11 حالــة اعتــداء جســد� طــال الصحفییــن.

وقــد وجهــت هــذه الشــ�او� فــي : 

6 حــاالت إلــى مراكــز األمــن:  فــي �ل مــن وال�ــات بنــزرت وتونــس وسوســة والقیــروان  -
فــي حالــة وحیــدة إلــى و�یــل الجمهور�ــة فــي وال�ــة مدنیــن (جر�ــة)  -

حــاالت التحر�ض ب. 

تم ایداع 3 ش�او� تعلقت بـ 3 حاالت تحر�ض من اصل 10 حاالت تحر�ض طالت الصحفیین.

وقــد وجهــت هــذه الشــ�او� إلــى و�یــل الجمهور�ــة فــي �ل مــن وال�ــات صفاقــس وقفصــة وقا�ــس.

حــاالت التهدید  ج. 

تــم ایــداع 4 شــ�او� تعلقــت بـــ 4 حــاالت تهدیــد مــن أصــل 12 حالــة تهدیــد طالــت الصحفییــن.

%6

%74 %10

اعتــداءات لــم ُتقــدم بهــا شــ�او�
اعتــداءات ُقدمــت بهــا شــ�او�
اعتــداءات ُقدمــت بهــا شــ�او�

وقبــل فیهــا الصحفیــون الصلــح الــذ� طلبــه المعتــدون

%63%47
اعتــداءات جســد�ة لــم ُتقــدم بهــا شــ�او�
اعتــداءات جســد�ة ُقدمــت بهــا شــ�او�

%30%70
حــاالت تحر�ــض لــم ُتقــدم بهــا شــ�او�
حــاالت تحر�ــض ُقدمــت بهــا شــ�او�
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%33%67
حــاالت تهدیــد لــم ُتقــدم بهــا شــ�او�
حــاالت تهدیــد ُقدمــت بهــا شــ�او�

وقــد وجهــت هــذه الشــ�او� فــي : 

3 حــاالت فــي مراكــز أمــن بوال�ــة تونــس  -
حالــة واحــدة فــي مر�ــز أمــن �جندو�ــة  -

حــاالت االعتــداء اللفظي د. 

2 شــ�او� تعلقــت بـــ 2 حــاالت اعتــداء لفظــي مــن أصــل 26 حالــة اعتــداء لفظــي طالــت الصحفییــن.

 وجهــت هــذه الشــ�او� فــي : 

1 شــ�و� لــد� و�یــل الجمهور�ــة �أر�انــة  -
1 شــ�و� لــد� مر�ــز أمــن �ســلیانة  -

حاالت االختفاء القســرّ� ه. 

تقدمتــا عائلتــا الصحفییــن ســفیان و نذیــر القطــار� �شــ�و� لــد� المح�مــة االبتدائیــة بتونــس وقــد 
انطلــق التحقیــق فیهــا علــى التــراب التونســي وعلــى التــراب اللیبــي .

كمــا تقــدم والــد ســفیان الشــورابي إلــى اللجنــة المعنّیــة �حما�ــة �ل األشــخاص مــن االختفــاء القســر� 
التا�عــة لألمــم المتحــدة.

ضحا�ــا  الصحفییــن  مجمــل  مــن  �التتبــع  القائمیــن  الصحفییــن  نســبة   .3
االعتداءات 

تقــدم 15 صحفــي مــن جملــة 81 صحفیــا �انــوا ضحا�ــا اعتــداءات خطیــرة بـــ 15 شــ�و�.

%7,6%92,4
اعتــداءات لفظیــة لــم ُتقــدم بهــا شــ�او�
اعتــداءات لفظیــة ُقدمــت بهــا شــ�او�
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%13%25.8

3 صحفیــات مــن أصــل 23 صحفیــة
قمــن بتقد�ــم شــ�و�

15 صحفیــا مــن أصــل 58 صحفیــا
قامــوا بتقد�ــم شــ�و�

مــآل الشــ�ا�ات القضائیة  .4

-  الشــ�ا�ات التــي صــدر فیهــا قــرار �اإلحالــة : 2
-  نســبة األحــ�ام الصــادرة مــن جملــة الشــ�ا�ات المرفوعــة : 0

-  المــدة التــي اســتغرقها �احــث البدا�ــة فــي النظــر فــي الشــ�ا�ات :
قضیــة ســفیان الشــورابي ونذیــر القطــار� الزالــت فــي طــور البحــث (أكثــر مــن ســنتین)

موشــرات التعــاون مــع وزارة الداخلیة  .II

تعــاون وزارة الداخلیة  .1

التقــى وفــد مــن وحــدة الرصــد �مر�ــز الســالمة المهنیــة �النقا�ــة الوطنیــة للصحفییــن التونســیین بوفــد 
من مصالح االعالم بوزارة الداخلیة في 16 أكتو�ر 2017 إل�جاد حلول عملیة لتنظیم العالقة بین 

األمــن والصحفییــن فــي المیــدان. 

وقــد تــم االتفــاق علــى مجموعــة مــن النقــا� تمثلــت أساســا فــي:

•  ا�طــال العمــل �المطالبــة بتراخیــص التصو�ــر فــي األماكــن العامــة للمؤسســات اإلعالمیــة 
التــي تتخــذ مــن تونــس مقــرا لهــا وتعمیــم نشــرة علــى األعــوان المیدانییــن فــي ذلــك للتقلیــص فــي 

عملیــات المضا�قــات التــي تعــرض لهــا الصحفیــون . 

%18,5%81,5
صحفییــن ضحا�ــا لــم �قدمــوا شــ�او�

صحفییــن ضحا�ــا قدمــوا شــ�او�
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•  تشــ�یل خلیــة داخــل وزارة الداخلیــة للتنســیق والعمــل علــى ملفــات االعتــداءات األمنیــة علــى 
الصحفییــن فــي المیــدان

للمؤسســات  داخلیــة  وثیقــة  �اعتبارهــا  �مهمــة  �التكلیــف  �المطالبــة  العمــل  انهــاء  اقــرار    •
االعالمیة.

•  اقــرار ضــرورة الحصــول علــى ترخیــص لتصو�ــر المنشــآت األمنیــة .
•  التــزام الصحفــي �االســتظهار ببطاقتــه المهنیــة (�طاقــة انخــرا� النقا�ــة الوطنیــة للصحفییــن 
التونســیین، �طاقــات االعتمــاد ، �طاقــة صحفــي محتــرف) و�طاقــة التعر�ــ� الوطنیــة فــي حــال 

طلــب األمــن ذلك.
و  للتجمهــرات  تغطیتهــم  خــالل  لهــم  الممیــزة  الصدر�ــات  �ارتــداء  الصحفیــون  التــزام    •

االحتجاجــات االجتماعیــة والمقا�ــالت الر�اضیــة �لمــا أم�نهــم ذلــك.

وقــد عبــرت وزارة الداخلیــة عــن اســتعدادها توفیــر الحما�ــة متــى اقتضــى األمــر للصحفییــن خــالل 
تأد�ــة عملهــم مؤ�ــدة ســعیها لتقلیــص عــدد االعتــداءات علــى الصحفییــن وتحســین العالقــة المیدانیــة 

معهم.

ومنــذ ذلــك التار�ــخ انطلــق التعــاون مــع خلیــة األزمــة بــوزارة الداخلیــة لصالــح الصحفییــن خــالل 
�إجــراءات  والتســر�ع  لتأمینهــم  داهــم  لخطــر  تعرضهــم  خــالل  أو  أمنیــة  لتضییقــات  تعرضهــم 

التحقیقــات فــي الملفــات المتعلقــة �مــا یتعرضــون لــه مــن اعتــداءات وتهدیــدات.

نجاعــة خلیــة االزمة   .2

علــى مــد� ســنة مــن التعــاون تدخلــت خلیــة األزمــة �لمــا تواصلــت معهــا وحــدة الرصــد للتدخــل وقــد 
ســجلت الوحــدة خــالل هــذه الفتــرة : 

•  13 تدخــل لفائــدة الصحفییــن فــي 13 اعتــداء صــادر عــن امنییــن طالبــت فیهــا وحــدة الرصــد 
التدخــل ا� بنســبة 100%

•  5 تدخــالت فــي حــاالت التهدیــد واالعتــداءات �العنــف الجســد� لفائــدة الصحفییــن لتســر�ع 
اجــراءات التتبــع ضــد المعتدیــن مــن غیــر االمنییــن.

•  3 تتبعــات إدار�ــة لألمنییــن تــم إعــالم الصحفییــن بهــا, تــم فیهــا الســماع فــي حالــة وحیــدة 
للصحفي.
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التـــــــوصیــــــــــات

الح�ومة التونســیة
بــذل الجهــد الدبلوماســي الكافــي فــي اطــار دفــع ملــف الصحفییــن ســفیان الشــورابي ونذیــر   -

القطــار� فــي اتجــاه �شــف الحقیقــة.
اصــدار ادانــات علنیــة لالعتــداءات الخطیــرة التــي تطــال الصحفییــن فــي تونــس.   -

نشــر نتائــج واحصائیــات التحقیقــات اإلدار�ــة مــع موظفــي الدولــة مــن أمنییــن وموظفیــن   -
عمومییــن متورطیــن فــي اعتــداءات علــى الصحفییــن.

القضاء التونســي
مــن  �ل  ذهــب ضحیتــه  الــذ�  القســر�  االختفــاء  حالــة  فــي  الحقیقــة  �شــف  علــى  العمــل   -

الصحفییــن ســفیان الشــورابي ونذیــر القطــار�.
اجــراء تحقیقــات محایــدة وســر�عة وفعالــة و فــي اجــال معقولــة فــي قضا�ــا االعتــداءات علــى   -

الصحفییــن ومحاســبة المســؤولین عنهــا لضمــان عــدم العــود. 
تعییــن و�الء جمهور�ــة وقضــاة تحقیــق متخصصیــن فــي التحقیــق فــي االعتــداءات علــى   -
الصحفــي  العمــل  خصوصیــة  مــع  تتماشــى  تحقیــق  واجــراءات  أســالیب  واعتمــاد  الصحفییــن 

خاصــة فیمــا یتعلــق �المحجــوز �لمــا �ان اداة عمــل صحفــي.
التوقــف عــن تتبــع الصحفییــن علــى خلفیــة عمــل صحفــي او را�، خــارج إطــار القانــون   -

المنظــم لحر�ــة الصحافــة والطباعــة والنشر(المرســوم 115) .
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المشــّرع التونسي
تعز�ــز الضمانــات الثانونیــة لحما�ــة حر�ــة الــرا� و التعبیــر و ســالمة العمــل الصحفــي فــي   -
مشــار�ع القوانیــن ذات الصلــة واحتــرام مبــدأ عــدم التراجــع عــن الم�تســبات التــي تحققــت فــي 

مجــال تلــك الحر�ــة (المبــدأ الدســتور� –الفصــل 49).
اتخــاذ قــرارات صر�حــة تبطــل العمــل �المناشــیراو الممارســات المعطلــة لحر�ــة الصحافــة   -

والطباعــة والنشــر، �ل حســب اختصاصــه.
�ل  عــن  القوانیــن  �انفــاذ  المعنییــن  �الخصــوص  و  الدولــة  لموظفــي  الدور�ــة  المســائلة   -

االعتــداءات التــي �قومــون بهــا عمــدا اوســهوا ضــد الصحفییــن وحر�ــة الصحافــة.

وزارة الداخلیــة 
اإلســراع بتبنــي "مشــروع مدونــة الســلوك التــي تضبــط العالقــة بیــن قــوات األمــن الداخلــي   -
وممثلــي وســائل اإلعــالم" والتــي تمــت صیاغتهــا �شــ�ل تشــار�ي مــع هیــاكل المهنــة منــذ ســنة 

 .2014
وأّن  المهنّیــة  �طاقتــه  هــو  للصحفــي  الوحیــد  المعــّرف  �ــأن  المیدانییــن  أعوانهــا  إشــعار   -
الترخیــص الم�تــوب إجــراء إســتثنائي معمــول �ــه فقــط فــي مجــال تصو�ــر �عــض المبانــي أو 

داخــل مجــال ترابــي محــّدد �عینــه .
اعتــداءات  مــن  والحــد  الصحفییــن  لفائــدة  للتدخــل  داخلهــا  األزمــة  خلیــة  مجهــودات  دعــم   -

منظور�هــا علیهــم.
منظور�هــا  ضــد  المتخــذة  االدار�ــة   واالجــراءات  التتبعــات  واحصائیــات  نتائــج  �شــف   -

المســوؤلین عــن االعتــداءات ضــد الصحفییــن.
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الهیئــة العلیــا لحقــوق االنســان والحر�ات األساســیة
تفعیــل والیتهــا وصالحیاتهــا فــي مجــال حما�ــة حر�ــة الــرا� والتعبیــر وســالمة الصحفییــن   -
تهدیــد وتحر�ــض  حــاالت  مــن  ترصــده  ومــا  یــرد علیهــا  فیمــا  والتقصــي  التحقیــق  خــالل  مــن 

واعتــداءات ماد�ــة ومعنو�ــة ضــد الصحفییــن واتخــاذ ســبل االنتصــاف المناســبة.
بیانــات خاصــة �االنتهــاكات ضــد الصحفییــن تراعــي  العمــل علــى مســك وتحییــن قاعــدة   -

خصوصیــة تلــك االنتهــاكات. 
مز�ــد االنخــرا� فــي مســار تنفیــذ خّطــة األمــم المتحــدة �شــأن ســالمة الصحفییــن ومســألة   -
اإلفــالت مــن العقــاب بوضــع خطــة وطنیــة لســالمة الصحفییــن تهــدف الــى تعز�ــز وحما�ــة حر�ــة 

الصحافــة واالعــالم فــي تونــس. 
انشــاء آلیــة او لجنــة مســتدامة صلــب الهیئــة تعنــى �ســالمة الصحفییــن للرصــد والتحقیــق   -
ماد�ــة ومعنو�ــة ضــد  واعتــداءات  تهدیــد وتحر�ــض  حــاالت  مــن  علیهــا  یــرد  فیمــا  والتقصــي 

الصحفییــن واتخــاذ ســبل االنتصــاف المناســبة. 
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أنجز ھذا التقریر في إطار برنامج ینفّذ بالشراكة
مع المفوضیّة السامیة لحقوق االنسان
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