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 التقرير السنوي الرابع حول سالمة الصحفيين 

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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انخرطت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المجهود الدولّي لمناهضة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة ضّد 

مركزا للسالمة المهنية ضّم وحدة تحقيق مستقلة تعمل على رصد وتوثيق  7102، وبعثت منذ مارس والصحفيات الصحفيين

 كـ "آلية إنذار مبّكر" وهي "وحدة رصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيين والصحفيات االعتداءات على الصحفيين

 ".والصحفيات

ائل اإلعالم في وس والعامالت لينوالعام والصحفيات تعمل النقابة من خالل الوحدة على رصد العنف المسلط على الصحفيين 

 . عليهموالتحقيق في االعتداءات بطريقة محايدة وسريعة وتدين علنا االعتداءات الخطيرة 

والعامالت ين والعامل والصحفيات وتراقب النقابة تنفيذ اإلطار القانوني الوطني الجاري به العمل في مجال حماية الصحفيين

ها من التهديدات والمخاطر التي يتعرضون ل بحمايتهميه تونس عديد الضمانات الكفيلة في وسائل اإلعالم، والذي وضعت ف

 والصحفيات من المجلة الجزائية عقوبات على المعتدين على الصحفيين 071فعال وقوال وإشارة، ونص قانونها في الفصل 

 باعتبارهم "شبه موظف عمومي" خالل تأديتهم لعملهم. 

من أهداف التنمية  01.01عمل وحدة الرصد التي اعتمدت على التعريف الوارد في النقطة  وقد طورت النقابة منهجية

والتي تهدف إلى كفالة حصول الجمهور على المعلومة، وتحديدا المؤشر الذي قََصر األعمال التي  7111المستدامة لعام 

فاء صلة في حاالت القتل واالختطاف واالختفي وسائل اإلعالم ذوي الوالعامالت والعاملين والصحفيات تستهدف الصحفيين 

  ضدهم.القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب 

دات وراصعلى تطوير اإلمكانات البشرية الخاصة بها عبر التنسيق والربط مع راصدين  7102كما عملت النقابة خالل سنة 

ر م وإسنادهم ليكون عملها الميداني أكثودعمه والصحفيات مبلغين متطوعين يعملون على رصد االعتداءات على الصحفيين

 نجاعة.

مؤشرات جديدة مرتبطة بسالمة الصحفيين تراعي النوع االجتماعي  1717و 7102رت النقابة خالل سنتي كما طو

وضمنت تقريرها السنوي الرابع مؤشرات مرتبطة باالعتداءات المسلطة على الصحفيات والقائمة على النوع االجتماعي 

ات العلنية من وحددت المسؤولين عنها. كما طورت النقابة مؤشرات جديدة مرتبطة باإلفالت من العقاب وهو مؤشر اإلدان

 .والصحفيات على الصحفيين تاالعتداءافي  نطورهاالجهات الرسمية التي انخرط م

أمام تحدي تطوير عملها في مجال السالمة  COVID02وبظهور فيروس كرونا  7171وقد وجدت النقابة نفسها سنة 

ثنائية وقد خالل فترات اإلجراءات االست هموالتنسيق مع هياكل الدولة لتسهيل عمل والصحفيات الصحية والنفسية للصحفيين

 .توالصحفيا تدخلت الوحدة في هذا المجال لحل إشكاليات التراخيص وإلجراء االختبارات الطبية لفائدة الصحفيين

تعريفات دقيقة ألنواع من االعتداءات التي تخلق  والصحفياترصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيين وحددت منهجية 

ة السابقة للنشر أو الحد من مجال العمل أو الحّد من تدفق المعلومات أو المساس بالسالمة الجسدية والنفسية نوعا من الرقاب

 تماهيا مع القوانين الجاري العمل بها في تونس.  والصحفيات للصحفيين

هديد ضا من أعمال تأي والصحفيات وقد ارتأت النقابة تطوير منهجية عمل وحدة الرصد بها إلى ما يمكن أن يمس الصحفيين

وتحريض تخلق لديهم حالة من الرقابة الذاتية على األعمال التي ينتجوها وتحد من حق الجمهور في الحصول على معلومة 

 دقيقة وموضوعية. 

وقد عمقت النقابة مجال عملها تقنيا خاصة في حاالت التحريض والتهديد على شبكات التواصل االجتماعي وطورت مؤشرا 

 ضاءات االعتداءات.مرتبطا بف
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)المرسوم  للصحافة كما عملت النقابة منذ انطالق عمل وحدة الرصد على رصد كل اإلحاالت خارج إطار القانون المنظم 

 الدفع نحو تفعيل اإلطار القانوني الحمائي. وتهدف من خالل ذلك إلى( واعتبرته اعتداء على حريّة الصحافة 001

 مرافقاتهمو ومرافقيهم وصحفيات بصفة مستقلة في كل االعتداءات التي تطال الصحفيينوتحقق وحدة الرصد بالنقابة 

 وتعتمد الوحدة المحتوى الصحفي كمنطلق لعملها.  همومصادر معلوماتهم ومحيطهم العائلي لما له من ارتباط وثيق بعمل

بإقرار  7101ء بقرار األمم المتحدة في كما عملت النقابة على وضع خّطة عمل للحّد من اإلفالت من العقاب عمال بما جا

 نوفمبر من كّل سنة يوم دوليّا إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضّد الصحفيين. 7يوم 

من خالل منظومة العمل هذه إلى تحفيز الدولة التونسية في مسار وضع ابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتسعى النق

 . والصحفيات لحماية الصحفييناستراتيجية وطنية 

نة السنوي بصفة دورية وسنوية في شهر نوفمبّر من كّل س " وستواصل النقابة اصدار تقريرها المتعلق بـ "سالمة الصحفيين

بمناسبة اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضّد الصحفيين حتى يكون تقريرا مستقال يوثق ويضع 

 لتكون آمنة وحمائية. والصحفيات ات لتحسين بيئة عمل الصحفيينمقترح

 فريق عمل التقرير 

 خولة شبح الوحدة:منسقة 

 فاتن حمدي الراصدة:

 مروى الكافي الراصدة:

 محمود العروسي الراصد:

 رنيامنذر الش القانوني:المستشار 
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 مقدمة التقرير 

 

 

تزامنا مع "اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضّد الصحفيين" تصدر النقابة الوطنية للصحفيين 

 كعادتها منذ ثالث سنوات تقريرها السنوي الرابع حول سالمة الصحفيين في تونس. التونسيين 

سلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس من حيث وتشخص النقابة في الجزء األول من التقرير واقع االعتداءات الم

النوع والجنس والمؤسسات اإلعالمية ونطاق التوزيع الجغرافي وفضاءات االعتداءات واألطراف المسؤولة عنها مع مراعاة 

لين والنوع االجتماعي، إضافة إلى نوعية االعتداءات الخطيرة التي واجهها الصحفيون والصحفيات طيلة سنة كاملة، والمسؤ

 عنها وتوزيعها الجغرافي ومدى خطورتها. 

وتقدم النقابة في الجزء الثاني من هذا التقرير المؤشرات المتعلقة بالمسألة واإلفالت من العقاب في االعتداءات المرتكبة ضد 

ت المسلطة االصحفيين والصحفيات. وتشمل تلك المؤشرات نسبة االعتداءات التي تستحق مالحقة جزائية من جملة االعتداء

وأنواعها والشكايات المقدمة من قبل ضحايا االعتداءات في كّل نوع من هذه االعتداءات ونسبة والصحفيات على الصحفيين 

 اإلدانات العلنية لها. 

ريع الجاري لالعتداءات التي يجرمها التش كما تحدد النقابة في التقرير نسبة الشكايات التي تم ايداعها في عالقة بالعدد الجملي

 به العمل في تونس، وتتابع مآالتها ونسبة األحكام الصادرة فيها.

 وقد شملت عملية الرصد التي قامت بها النقابة كل االعتداءات الواقعة على التراب التونسي ضّد الصحفيين والصحفيات. 

ياس مدى التزام كافة األطراف بدورها في الحد من االعتداءات ليخلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات المتصلة بق

 صاف.تومناهضة االفالت من العقاب فيها وإدانتها علنا عمال بمبدأ الكفاية واالن

في  صحفياتوال ويسلط التقرير الضوء صلب توصياته على التحديات التي يواجهها مسار تأسيس اطار حمائي للصحفيين

 اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم.  حة لضمان سالمة الصحفيين ومناهضةمل واضتونس ووضع استراتيجية ع
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 الجزء األول 

 مؤشرات السالمة  
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I.  اإلحصائيات العامة 

نوفمبر  0 بينترة الممتدة سجلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خالل الف

 1 .صحفيا 002صحفية و 11حفيا وصحفية من بينهم ص 087اعتداء طال  011، 7171أكتوبر  7و 7102

 

 التوزيع الجغرافي  .0

 

 

 

                                                            
  :يحتسب العدد الجملي للصحفيين والصحفيات الضحايا ولالعتداءات كما يلي   1

اذا طال اعتداء ما اكثر من صحفي أو صحفية يحتسب حالة اعتداء واحدة. لذلك يمكن ان يكون  عدد الصحفيين أو الصحفيات اكثر من عدد 

 .االعتداءات

اذا تعرض صحفي واحد  أو صحفية واحدة ل كثر من اعتداء فان الصحفي أو الصحفية يحتسب مرة واحدة في تعداد عدد الصحفيين 

 .والصحفيات الضحايا
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 توزيع االعتداءات حسب الفضاء )الفضاء الحقيقي والفضاء الرقمي( .7

يا، إضافة واالعتداء عليهم لفظ والصحفيات لعبت وسائل التواصل االجتماعي دورا كبيرا في التحريض وتهديد الصحفيين

الي الفضاء التقليدي لالعتداءات وهو العمل الميداني كما تواترت على المؤسسات اإلعالمية المراسالت سواء الستدعاء 

وتحولت مقرات العمل والسكن إلى فضاءات لالعتداء على  مضايقةللقضاء أو رسائل التهديد وال والصحفيات الصحفيين

 .والصحفيات الصحفيين

 

  

 

 

 اإلعتداءات المسجلة داخل الفضاء الحقيقي : 

65

8

17

10

5
12

2
إعتداء مباشر 
مكالمة هاتفية
مراسلة عدلية
مراسلة مكتوبة
وسائل إعالم مرئية ومسموعة
مقر العمل
مقر السكن

 

 اإلعتداءات المسجلة داخل الفضاء الرقمي:
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 تطور عدد االعتداءات والصحفيين المعتدى عليهم حسب األشهر  .1

أسوء فتراتها بالنسبة للفترة التي يشملها  7171خالل أشهر مارس وجوان وجويلية والصحفيات عرفت سالمة الصحفيين 

 COVID02بارتفاع نسبة اإلصابات بفيروس كورونا  والصحفيات هذا التقرير حيث تأثر الوضع األمني للصحفيين

ى عدد أعل ذه األشهروقد سجلت ه وصعوبات كبيرة في الحصول على المعلومة الصحية. االستثنائيةوبتواتر اإلجراءات 

 اعتداء في الشهر الواحد.  01 وفاق معدل االعتداءات ،من االعتداءات

 

حالتي االختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور  خالل فترة التقرير ويضاف إلى االعتداءات المسجلة

 الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
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 2  :تصنيف ضحايا االعتداءات حسب مهامهم  .4

 توزعت مهام ضحايا االعتداءات كما يلي : 
 

 تصنيف االعتداءات حسب المواضيع التي يعمل عليها الصحفيون الضحايا .1

عرضة لالعتداءات في المواضيع المتعلقة بالشأن العام وحقوق اإلنسان ومكافحة  والصحفيات في الغالب يكون الصحفيون
 . عليهمالفساد وأمام الوضع الوبائي باتت المعلومة الصحية أيضا سببا لالعتداء 

 

 

                                                            
يتواءم مع التعريف الذي قدمته لجنة حقوق االنسان في األمم المتحدة والصحفية اعتمدت الوحدة منهجية رصد تقوم على مفهوم موسع للصحفي 2  

الصحفيون هم  المراسلون من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي كان كما يلي " 02حول الفصل  14في التعليق العام رقم  

 عن أصحاب المدونات اإللكترونية وغيرهم )وهنا وسعت الوحدة قائمتهم من بين المساهمينو 
ً
 المحللون المحترفون والمتفرغون فضال

في اركن ويشللطواقم االعالمية وأهاليهم( ممن يشاركون  والمرافقات في انتاج المحتوى االعالمي ومصادر المعلومات و المرافقين والمساهمات

 001من المرسوم  2". وهو مفهوم أشمل من المفهوم الوارد بالفصل الذاتي المطبوع أو على شبكة اإلنترنات أو في مواضع أخـرىأشكال النشر 

توسيع نطاق الرصد  إلى المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتهدف الوحدة من وراء ذلك 7100نوفمبر  00المؤرخ في  7100لسنة 

 الصحافة. والحماية النتهاكات حرية
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 توزيع االعتداءات حسب جنس الضحايا: .1

 الصحفيين الذكور. وجداعتداء في إطار مجموعات  02نها اعتداء من بي 11تعرضت الصحفيات اإلناث إلى 
 الصحفيات اإلناث.  وجدت اعتداء في إطار مجموعات 02اعتداء من بينها  82تعرض الصحفيون الذكور إلى 

 اعتداء من قبل أطراف مختلفة. 08كما طال القطاع والمؤسسات اإلعالمية 
 

 االعتداءات على الصحفيات:  .0

 اءات التي تطال الصحفيات مقارنة بتلك التي طالت الصحفيين الذكور حيث كانت أقّل عنفا.   اختلفت طبيعة االعتد

 هن خالل تواجدهن مع زمالئهن الرجال. اعتداء طال 02اعتداء من بينها  11صحفية إلى  11تعّرضت 

 

 

 االعتداءات على أساس النوع االجتماعي 

 اعتداءات قائمة على النوع االجتماعي توزعت كما يلي:  2طالت الصحفيات 

 

 

 المسؤول عن االعتداءات على أساس النوع االجتماعي 

 

 

 

 المسؤولون عن االعتداءات على الصحفيات اإلناث

 تنوع المسؤولون عن  االعتداءات على الصحفيات االناث 
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 التوزيع الجغرافي لالعتداءات ضّد الصحفيات 

 اعتداء بوالية تونس 11 -

 اعتداءات بوالية سوسة. 1 -

 سيدي بوزيد وصفاقس.اعتداءات بكل من واليات قفصة و 4 -

 اعتداءات بكل من واليتي توزر ومدنين 1 -

 .تطاوينويات القصرين والقيروان والمهدية اعتداءين بكل من وال -

 يات أريانة وباجة وزغوان وسليانة ونابل.اعتداء وحيد بكل من وال -

 

  الصحفيات فضاءات االعتداءات على 

طالت االعتداءات الصحفيات حتى في مقر سكنهن ومقر عملهن وتواصلت االعتداءات عليهن على شبكات التواصل 

 االجتماعي، وكانت في نسبة منها على أساس النوع االجتماعي  

 ي : و قد توزعت هذه الفضاءات كما يل

 اعتداء 11الفضاء الحقيقي : 

 اعتداء 00الفضاء الرقمي : 

 

 توزيع االعتداءات حسب وضعية الصحفية )منفردة أو ضمن مجموعات(: 

 حالة في اطار مجموعات.  71في  -

 حالة اعتداء خالل تواجدها بمفردها. 41في  -

 

 االعتداءات على الصحفيين  .7

 اعتداء:  82صحفيا إلى  001تعّرض 
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 تصنيف المسؤولين عن االعتداءات على الصحفيين الذكور :

 

 

 

 

 

 توزيع االعتداءات حسب الفضاء: 

 :اعتداء 82 الذكور طال الصحفيين

 اعتداء في الفضاء الرقمي 02 -

 اعتداء في الفضاء الحقيقي 12 -

 

 التوزيع الجغرافي لالعتداءات على الصحفيين الذكور: 

 اعتداء بوالية تونس. 44 -

 اعتداءات بكل من واليتي قفصة ونابل. 2 -

 اعتداءات بوالية القيروان. 1 -

 اعتداءات بكل من واليات توزر ومدنين وصفاقس. 4 -

 اعتداءات بوالية سوسة. 1 -

 اعتداءات بواليتي منوبة وسيدي بوزيد. 7 -

 اعتداء وحيد بكل من واليات أريانة والقصرين والمهدية وباجة وتطاوين وجندوبة -

 

 



14 

 

 

 االعتداءات على المؤسسات والقطاع:  .1

 

 مناسبة  08طالت االعتداءات المؤسسات والقطاع في 

 

 

 األطراف المسؤولة على االعتداءات على المؤسسات اإلعالمية: 

 

 

 

 

 

 وقد توزعت االعتداءات جغرافيا كما يلي: 

 اعتداء في والية تونس  01 -

 اعتداءات في والية القيروان  7 -

 والية مدنيناعتداء في  0 -
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 توزيع االعتداءات حسب نوع المؤسسات االعالمية التي يعمل بها الصحفيون:  .1

 مؤسسة إعالمية: 12شملت االعتداءات صحفيين عاملين في 

 

 

 توزيع االعتداءات حسب طبيعة المؤسسة االعالمية التي يعمل بها الصحفيون:  .2

 مؤّسسة خاصة  12 -

 مؤّسسة عمومية  08 -

 جمعياتيّة مؤّسسات  00 -

 مؤسسات مصادرة 1 -

 

 توزيع االعتداءات حسب جنسية المؤسسة: .8
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II. اإلحصائيات المفصلة حسب أنواع اإلعتداءات 

 اعتداء طالتهم في مختلف واليات الجمهورية تنوعت كما يلي:  011الى  والصحفيات تعرض الصحفيون

 

 المنع من العمل:  .0

الرصد التي تعتمدها الوحدة كل فعل أو ممارسة أو إجراء من شأنه أن يحرم يعتبر منعا من العمل على معنى منهجية 

 3 .في الحصول على المعلومة من مختلف مصادرها محقه أو الصحفية الصحفي

 حالة منع من العمل كان مسؤوال عنها:  11سّجلت وحدة الرصد 

 حالة منع من العمل. 00موظفون عموميون في  -

 الت.حا 8جهاز األمن الرئاسي في  -

 حاالت. 2مسؤولون حكوميون في  -

 حاالت. 4أمنيون في  -

 نشطاء مجتمع مدني في حالتين. -

  مواطنون في حالة وحيدة. -

 التوزيع الجغرافي لحاالت المنع من العمل 

 حاالت.  8تونس في  -

 حاالت. 1قفصة في  -

 حاالت. 4صفاقس في  -

 حاالت لكل منها. 1توزر ونابل والقيروان في  -

 في حالتين لكل منهما. سيدي بوزيد ومدنين -

 أريانة والمهدية وسوسة في حالة وحيدة لكل منها. -

                                                            
الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر : "للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات واألخبار  001المرسوم  من  01تستند منهجية الرصد على الفصل 3 

المتعلق  7100ماي  71المؤرخ في  40والبيانات واإلحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ واإلجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 

 7100جوان  00المؤرخ في 14لى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد بالنفاذ إ

 أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سّرية بحكم القانون أو الصحفية  وللصحفي
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 المضايقة: .7

تعتبر مضايقة على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة كل فعل أو ممارسة أو اجراء صادر عن ذات خاصة أو 

إلى الحصول على المعلومة دون أن يؤدي ذلك ضرورة إلى  مفي سعيه أو الصحفية عمومية من شأنه عرقلة الصحفي

بدون موجب قانوني أو البيانات  أو الصحفية من ذلك الحق. على غرار تحديد المجال الجغرافي لعمل الصحفي محرمانه

 يفوالتصريحات العامة التي من شأنها أن تولّد مناخا غير مالئم لممارسة العمل الصحفي أو حمالت تشويه عمل الصح

 4أو الممارسات التي تمس من مبدأ التكافؤ في الفرص بين الصحفيين إلخ...  والصحفية

 حالة مضايقة  17سجلت الوحدة  

 تصنيف المسؤولين عن حاالت المضايقة:  

 حاالت. 8أمنيون في  -

 حاالت لكل منهما. 1مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون في  -

 حاالت. 1نشطاء مجتمع مدني في  -

 شعب ومواطنون في حالتين لكل منهم.نواب  -

الجهاز القضائي و جهاز األمن الرئاسي ومسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية و فنانون وتمثيليات ديبلوماسية  -

 ولجنة تنظيم تظاهرات وإعالميون في حالة وحيدة لكل منهم.

 التوزيع الجغرافي لحاالت المضايقات 

 حالة. 01تونس في  -

 حاالت. 4سوسة في  -

 ن وباجة وتوزر وسيدي بوزيد في حالتين لكل منها. تطاوي -

 أريانة وقفصة ومنوبة ونابل وسليانة في حالة وحيدة لكل منها.  -

 

 

                                                            
المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر  الذي  7100نوفمبر  7المؤرخ في  7100لسنة  001من المرسوم   2إلى الفصل تستند منهجية رصد المضايقات باألساس 4  

أنها ات أو يكون من شينص على :"يمنع فرض أي قيود تعوق حّرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤّسسات اإلعالم في الحصول على المعلوم

 حق المواطن في إعالم حّر وتعّددي وشفاف". تعطيل
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 االعتداءات اللفظية .1

كل تعّد بالقول أو اإلشارة بما في ذلك قصد  7100لسنة  001من المرسوم  04يعتبر اعتداء لفظيا على معنى الفصل 

 5   .على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها أو لمجرد صفتهم كصحفييناإلهانة على صحفي أو صحفية 

 حالة اعتداء لفظي   17سجلت الوحدة  

 تصنيف المسؤولين عن حاالت االعتداء اللفظي: 

 حالة اعتداء لفظي.  02مواطنون في  -

 حاالت اعتداء لفظي 8نواب شعب في  -

 منهما. إعالميون وأمنيون في حالتي اعتداء لفظي لكل -

  سياسيون وتجار ونشطاء مجتمع مدني في حالة وحيدة لكل منهم. -

 

 التوزيع الجغرافي لالعتداءات اللفظية:

 حالة اعتداء لفظي.  71تونس في  -

 حاالت اعتداء لفظي. 1القيروان في  -

 واليات سوسة ومدنين وقفصة والمهدية في حالة اعتداء لفظي وحيدة لكل منهم. -

 

 : االعتداءات الجسدية  .4

المتعلق  7100نوفمبر  7المؤرخ في  7100لسنة  001من المرسوم عدد  07الفصل يعد اعتداء جسديا على معنى 

كل فعل مادي من شأنه أن يمس من الحرمة الجسدية للصحفية أو للصحفي على خلفية  بحرية الصحافة والطباعة والنشر

 .6 ته كصحفيأو لمجرد صفتها أو صفرأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها 

 حالة اعتداءات جسدية. 1سجلت الوحدة   وقد 

 تصنيف المسؤولين على االعتداءات الجسدية 

 حاالت. 1مواطنون في  -

 أمنيون في حالتين.  -

                                                            
من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو اإلشارة أو  01و 07و 00من نفس المرسوم على أنه " يعاقب كل من يخالف الفصول  04ينص الفصل 5 

 من المجلة الجزائية". 071لمقررة بالفصل الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي ا

"ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو لالعتداء على من المرسوم على أنه  07ينص الفصل  6

من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو  01و 07و 00يخالف الفصول من نفس المرسوم على أنه " يعاقب كل من  04حرمته الجسدية أو المعنوية". وينص الفصل 

 من المجلة الجزائية". 071تعدى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 



19 

 

 مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية في حالة وحيدة.  -

 

 التوزيع الجغرافي لحاالت االعتداءات الجسدية 

 تونس ومدنين في حالتين لكل منهما. -

 صفاقس والقيروان في حالة وحيدة لكل منهما. -

 التهديد: .1

أو أفكار  رأي يعد تهديدا على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة  كل فعل يوجه ضد صحفية أو صحفي على خلفية

ه به  أو بمالمن شأنه أن ينذر بخطر أو بشّر يراد الحاقه  أو معلومات تنشرها أو ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات المهنة، 

عليه كتابيا أو شفاهيا  أو بالصور أو بالرموز أو بالشعارات أو باإلشارات  أو بأحد المقربين منه، سواء كان ذلك بالتحرير

 7 .أو بإشهار السالح سواء كان التهديد مصحوبا بشرط أو دون شرط

 حالة تهديد  07 سجلت الوحدة 

 

 المسؤولون عن حاالت التهديد 

 حاالت 1مواطنون في  -

 نواب شعب ومجهولون في حالتين لكل منهما -

 نشطاء مجتمع مدني وفنانون في حالة وحيدة لكل منهما. -

 التوزيع الجغرافي لحاالت التهديد: 

 حاالت 1تونس في  -

 القصرين في حالتين. -

 القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد ومدنين في حالة وحيدة في كل منها. -

 

 

                                                            
 7100نوفمبر  7المؤرخ في   7100لسنة   001من المرسوم  04الفصل لة الجزائية  و تستند منجية رصد حاالت التهديد باألساس على أحكام المج  7

من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول  01و 07و 00المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ينص على أنه : "يعاقب كل من يخالف الفصول 

 من المجلة الجزائية".  071مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل  أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال
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 التحريض: .1

 ضّد صحفيّة أو صحفي على خلفية رأي أو ت التحريض على الكراهية والعداوة والعنف والتمييزيُعتبر تحريضا كل حاال

 8.مقال نشرته أو نشره أو لمجرد صفتها أو صفته كصحفي

 حاالت تحريض. 10سجلت الوحدة 

 تصنيف المحرضين ضّد الصحفيين 

 حاالت   1مواطنون في  -

 حاالت 4نواب شعب في  -

 ية رياضية في حالة واحدة لكل منهواعالميون وأمنيون وسياسيون ومشجعو جمعنشطاء مجتمع مدني  -

 

 التوزيع الجغرافي لحاالت التحريض

 حالة.  00تونس في  -

 القصرين وزغوان ومدنين والقيروان في حالة وحيدة في كل منها.  -

 :001التتبعات العدلية خارج نطاق المرسوم  .2

 7100لسنة  001كل تتبع عدلي لصحفية وصحفي )خارج نطاق المرسوم عدد  تعتبر الوحدة في منهجية رصدها اعتداءا

المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر( بمناسبة قيامهم بعملهم الصحفي أو على خلفية  7100نوفمبر  7المؤرخ في 

 صفتهم كصحفيين.

وذلك منذ مارس  001م عدد تمسك الوحدة قائمة محينة في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج نطاق المرسو

7102. 

أكتوبر  71إلى  7102نوفمبر  17في فترة التقرير من  001حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم  02وسجلت الوحدة 

7171 

 المسؤولين عن التتبعات العدليّة: 

                                                            
 7100نوفمبر  7المؤرخ في   7100لسنة   001من المرسوم  04الفصل تستند منهجية رصد حاالت التهديد باألساس على أحكام المجلة الجزائية و  8

من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول  01و 07و 00ر الذي ينص على أنه: "يعاقب كل من يخالف الفصول المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنش

 من المجلة الجزائية".  071أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 
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 حاالت. 1مواطنون وموظفون عموميون وأمنيون والجهاز القضائي في  -

 حالتين لكل منهما. مسؤولون حكوميون وسياسيون في -

 مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية في حالة وحيدة. -

  التوزيع الجغرافي لحاالت التتبع العدلي:

 حاالت. 8تونس في  -

 حاالت. 1نابل  في  -

 منوبة وتطاوين وسوسة وقفصة وجندوبة وصفاقس في حالة واحدة. -

 

 الرقابة المسبقة )الصنصرة(: .8

يعتبر رقابة مسبقة على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة كل فعل يشكل تدخال في المحتوى االعالمي بهدف  

توجيهه تعسفيا سواء كان من ادارة المؤسسة اإلعالمية أو من خارجها كما تشمل كل أفعال الحجب والترشيح للمضامين 

 9 .الصحفية على األنترنيت

حاالت  كان مسؤول عنها كل من اعالميون في حالتين والجهاز القضائي في حالة وحيدة في والية  1سجلت الوحدة  

 مناسبات.  1تونس في 

 

 االحتجاز التعسفي:  .2

يعد احتجازا تعسفيا على معنى منهجية وحدة الرصد كل عملية احتجاز بدون موجب قانوني سواء كان ذلك صادرا عن 

فية أو صحفي بمناسبة أدائه لعمله. كما يعتبر احتجازا تعسفيا كل إيقاف لصحفي أو ذات عمومية أو ذات خاصة ضد صح

 10صحفية على خلفية رأي أو مقال أو عمل صحفي قاموا به وان كان اإليقاف طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل. 

 التقرير. وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي من قبل أمنيين في واليتي تونس ونابل خالل فترة 

                                                            
من  02االت الرقابة المسبقة باألساس إلى المبادئ العامة للمهنة الصحفية التي تقتضي بالفصل بين اإلدارة والتحرير والذي كرسه الفصل تستند منهجية رصد ح9  

 يجب أن يتم الفصل في كلالمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي ينص على أنه " 7100نوفمبر  7المؤرخ في  7100لسنة    001المرسوم عدد 

 مؤّسسة تصدر دورية بين وظيفتي اإلدارة والتحرير"

 يتطابق هذا المفهوم مع مفهوم االحتجاز الذي قدمه الفريق المعني بمسألة االحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدة.10  
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 االختفاء القسري: .01

يعتبر اختفاء قسريا عمليات االعتقال واالحتجاز واالختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي 

موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف 

 11حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. بحرمان شخص من 

ويستمر إحياء ذكرى اختفاءهما  7104سبتمبر  8ويتواصل اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ 

 .سبتمبر من كل سنة في شكل يوم وطني 8في كل يوم 

 السرقة: .00

 اختالس لشيء ليس له من قبل أشخاص أو مجموعات من األفراد يستحوذون عليه قصد االنتفاع به.يعتبر سرقة كل 

 وقد سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها التقرير حالة سرقة وحيد بوالية القيروان مازال المسؤولون عنها مجهولين.

 السجن:  .07

 فيها قيودا على الحركة داخل مساحة ضيقة وليس مجرد تقييد للتنقل،يعتبر السجن بعد اإلدانة عقوبة سالبة للحرية تفرض 

وقد خرقت تونس تعهداتها الدولية بالحكم مرتين بالسجن في حق اإلعالمي توفيق بن بريك األولى مع النفاذ والثانية مع 

 نستوبل الجهاز القضائي في والية تأجيل التنفيذ. وقد سجل التقرير حالتي سجن في حق إعالمي من ق

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
شخاص من كل األتعتمد وحدة الرصد في تعريفها لالختفاء القسري التعريف الوارد في القانون الدولي واتفاقيات حقوق اإلنسان االتفاقية الدولية لحماية 11  

 . 7100جوان 72االختفاء القسري والتي صادقت عليها تونس في 
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III. األطراف المسؤولة عن االعتداءات على الصحفيين 

 

 األطراف الرسمية:  .0

 اعتداء. 011اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة  88سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 

 تصنيف األطراف الرسمية في االعتداءات على الصحفيين

 

 

 

 

 

 

 

 األمنيون: .0

 اعتداء تنوعت فيها االعتداءات على الصحفيين. 77األمنيون مسؤولون خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير على كان 

 التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن األمنيين:

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس 2 -

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية صفاقس 1 -

 كّل من والياتي تطاوين وباجة. اعتداءين طاال الصحفيين في -
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 اعتداء وحيدا طال الصحفيين في كّل من واليات مدنين وسوسة ومنوبة ونابل وقفصة والقيروان. -

 

  أنواع االعتداءات الصادرة عن األمنين:

 وقد كان األمنيون مسؤولون طيلة الفترة التي يشملها التقرير عن: 

 

 الموظفون العموميون .7

 اعتداء في حق الصحفيين  02كان الموظفون العموميون مسؤولون على 

 التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن الموظفين العموميين: 

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية قفصة. 4 -

 اعتداءات طالت الصحفيين في واليات نابل وتوزر وسوسة.  1 -

 سوسة وصفاقس. اعتداءات طالت الصحفيين في كل من واليتي  7 -

 اعتداء وحيد طال الصحفيين في كّل من واليتي القيروان وأريانة. -

 

 الوزارات مرجع نظر الموظفين العموميين:

 حاالت 01وزارة الصحة في  -

 حاالت 4وزارة التربية في  -

 وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في حالة وحيدة -

 في حالة وحيدةوزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية  -

 وزارة المالية في حالة وحيدة -

 وزارة التجارة في حالة وحيدة -

 وزارة الثقافة في حالة وحيدة -
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  أنواع االعتداءات الصادرة عن الموظفين العموميين:

 

 نواب الشعب .1

 اعتداء في حق الصحفيين حصلت كلها في والية تونس. 01كان نواب الشعب مسؤولون على 

  :الصادرة عن نواب الشعبأنواع االعتداءات 

 

 المسؤولون الحكوميون: .4

 حاالت 04اعتدى المسؤولون الحكوميون على الصحفيين في 

 االعتداءات حسب التوزيع الجغرافي:   

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس  1 -

 اعتداءين اثنين طاال الصحفيين في والية قفصة  -

 واليات سليانة ونابل والقيروان ومدنين وتوزر وسوسة وأريانة.اعتداء وحيد طال الصحفيين في كل من  -

 

  أنواع االعتداءات الصادرة عن االمسؤولون الحكوميون:
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 ن المسؤولون الحكوميون مسؤولون طيلة الفترة التي يشملها التقرير عن: كا

 

 جهاز األمن الرئاسي: .1

 الصحفييناعتداءات طالت  2كان جهاز األمن الرئاسي مسؤوال عن 

 االعتداءات حسب التوزيع الجغرافي   

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس  1 -

 اعتداء وحيد طال الصحفيين في كل من واليات سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتوزر. -

 أنواع االعتداءات الصادرة عن جهاز األمن الرئاسي 

 وقد كان جهاز األمن الرئاسي مسؤوال طيلة الفترة التي يشملها التقرير عن: 

 

 

 

 

 الجهاز القضائي .1

 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس طيلة فترة التقرير. 2كان الجهاز القضائي مسؤوال على 

 أنواع االعتداءات الصادرة عن الجهاز القضائي 
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 تمثيليات ديبلوماسية .2

 كانت التمثيليات الديبلوماسية األجنبية مسؤولة عن حالة مضايقة للصحفيين في والية تونس. 

 

 األطراف غير الرسميّة:  .7

اعتداء على الصحفيين من أطراف غير رسمية من جملة  12سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي شملها هذا التقرير 

 اعتداء. 011

 

 

 توزيع األطراف غير الرسمية 
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 مواطنون: .0

سجلت الوحدة خالل الفترة التي يشملها التقرير تنامي خطاب التحريض على العنف والكراهية من قبل المواطنين حيث 

 اعتداء. 18كانوا مسؤولين عن 

 االعتداءات حسب التوزيع الجغرافي 

 اعتداء في والية تونس. 08 -

 اعتداءات في والية القيروان. 1 -

 مدنين.اعتداءات في والية  4 -

 اعتداءات في كل من واليتي القصرين ونابل. 1 -

 حالة اعتداء وحيدة في كل من واليات المهدية وجندوبة وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة. -

-  

 أنواع االعتداءات الصادرة عن المواطنين 

 

 نشطاء المجتمع المدني .7

 اعتداءات كان مسؤوال عنها نشطاء المجتمع المدني. 8سجلت الوحدة 

 التوزيع الجغرافي لالعتداءات 

 اعتداءات في والية تونس . 4 -

 حالتي اعتداء في والية صفاقس -

 حالة اعتداء وحيدة في كل من واليتي سوسة وسيدي بوزيد. -
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 اعتداءات نشطاء المجتمع المدني 

 

 إعالميون .1

 اعتداءات كان مسؤوال عنها إعالميون في والية تونس. 1سجلت الوحدة 

 اعتداءات اإلعالميين 

 

 سياسيون .4

 حاالت اعتداء كان مسؤول عنها سياسيون:  4سجلت الوحدة 

 حالتي تتبع عدلي. -

 حالة تحريض. -

 حالة  اعتداء لفظي. -

 توزعت إلى :

 حاالت في تونس. 1 -

 حالة وحيدة في منوبة. -

-  
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 مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية .1

 اعتداءات كان مسؤوال عنها مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية : 4سجلت الوحدة 

 حالة اعتداء جسدي.  -

 حالة هرسلة.  -

 حالة تحريض. -

 .001حالة تتبع عدلي خارج اطار المرسوم  -

 توزعت كما يلي :

 حاالت في تونس.  7 -

 حالة وحيدة في كل من واليتي القيروان وتطاوين. -

 أطراف أخرى  .1

 تعّرض الصحفيون خالل عملهم الميداني إلى االعتداء من أطراف أخرى هي كاآلتي: 

مجهولون كانوا مسؤولين عن حالتي تهديد وحالة سرقة في والية تونس في مناسبتين وفي والية القيروان في  -

 مناسبة وحيدة.

 د.فنانون مسؤولين عن حالة تهديد وحالة هرسلة في كل من واليتي تونس وسيدي بوزي -

 لجنة تنظيم تظاهرات كانت مسؤولة عن حالة هرسلة في والية سيدي بوزيد. -

 تجار كانوا مسؤولين عن حالة اعتداء لفظي في والية سوسة. -
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IV. خارطة التوزيع الجغرافي ألخطر اإلعتداءات 

 

فيها الصحفيون األكثر خطورة عبر تسجيل تحّدد طبيعة االعتداءات وانتشارها الجغرافي مدى خطورة المناطق التي يعمل 

 حالة اعتداء خطير. 11وحدة الرصد فيها 

 وتعتبر وحدة الرصد اعتداءا خطيرا كل اعتداء يستوجب تتبعا قانونيا بمقتضى التشريع الجاري به العمل

 تصنيف االعتداءات الخطيرة 

 

 وقد توزعت هذه  االعتداءات في المناطق كما يلي: 

 والية تونس : .0

 اعتداء  44تعرض الصحفيون والصحفيات إلى 

 أنواع االعتداءات الخطيرة في تونس العاصمة  
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 األطراف المسؤولة على االعتداءات توزعت  كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والية القيروان:  .7

 مناسبات كانت كما يلي:  2تم االعتداء على الصحفيين في القيروان في 

 حاالت اعتداء لفظي 1 -

 اعتداء جسديحالة  -

 حالة سرقة -
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 حالة تهديد -

 حالة تحريض -

   وكانت األطراف التالية مسؤولة عن هذه االعتداءات:

 اعتداءات 1مواطنون بـ  -

 مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية ومجهولون باعتداء وحيد لكّل منهما.  -

 

 

 والية مدنين: .1

 اعتداءات  توزعت كما يلي:  1تعرض الصحفيون في والية مدنين إلى  

 حالتي اعتداء جسدي -

 حالة اعتداء لفظي -

 حالة تهديد -

 حالة تحريض -

 وكان مسؤول عنها كل من:

 اعتداءات. 4مواطنون بـ  -

 أمنيون باعتداء وحيد -

 

 والية القصرين:  .4

 اعتداءات كانت كما يلي:  1تعرض الصحفيون في والية قفصة إلى 

 حالتي تهديد -

 حالة تحريض -

 مناسبات. 1كان مسؤوال عنها مواطنون في 

 والية صفاقس:  .1

تعرض الصحفيون في والية صفاقس إلى حالة تهديد وحالة اعتداء جسدي كان مسؤول عنهما كل من أمنيون ونشطاء 

 مجتمع مدني.

 واليات تعرض فيها الصحفيون العتداء وحيد:  .1

 والية المهدية: اعتداء لفظي مسؤول عنه مواطنون -
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 والية زغوان: تحريض مسؤول عنه مواطنون. -

 والية سوسة: اعتداء لفظي مسؤول عنه تجار. -

 والية سيدي بوزيد: تهديد مسؤول عنه مواطنون. -

 والية قفصة: اعتداء لفظي مسؤول عنه مواطنون. -
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 عتداءاتالخارطة الجغرافية ألخطر اال
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 االعتداءات الخطيرة على الصحفيات اإلناث

اعتداء. وقد كانت الصحفيات  011اعتداء خطيرا من أصل  11سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها التقرير 

 حالة توزعت كما يلي:  11حالة من أصل  72ضحايا اعتداءات خطيرة في 

 

 وقد كان مسؤول عن هذه االعتداءات كل من: 

 تهديد وحالتي تحريض وحالة اعتداء جسدي.حاالت  1اعتداءات لفظية و 01حالة:  01مواطنين في  -

 حاالت: حالة اعتداء لفظي وحالة اعتداء جسدي وحالة تحريض.  1أمنيون في  -

 مجهولون في حالتي تهديد -

 نواب شعب في حالتين: حالة تحريض وحالة اعتداء لفظي -

 إعالميون في حالة تحريض -

 تجار في حالة اعتداء لفظي -

 فنانون في حالة تحريض -

 مع مدني في حالة تهديدنشطاء مجت -

 وقد توزعت هذه االعتداءات جغرافيا كما يلي:

 اعتداء طالت الصحفيات في والية تونس 02 -

 اعتداءين طاال الصحفيات في واليتي القصرين والقيروان. -

 اعتداء وحيد طال الصحفيات في كل من واليات المهدية وسوسة وزغوان وصفاقس وقفصة ومدنين. -
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 الجزء الثاني

 مؤشرات المساءلة

 واإلفالت من العقاب
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I. مؤشرات المسائلة 

 

 التزام الدولة بواجب المسائلة ومكافحة اإلفالت من العقاب

 

ضد الصحفيين فإن الدولة ملزمة بالتحقيق في تلك المزاعم والعمل  عند ورود مزاعم أو شكايات بشأن حدوث إعتداءات

 عليها بفعالية ونجاعة والتحقيق فيها بطريقة مستقلة ونزيهة وتتبع ومحاسبة السؤولين عنها في اجال معقولة.

، ت من العقابوتمثل محاسبة وإدانة االعتداءات المسلطة على الصحفيين أحد أهم ركائز منع عدم التكرار ومناهضة اإلفال

وقد يصنف تقاعس أجهزة الدولة ومماطلتها في القيام بذلك نكرانا للعدالة أو إخالال بالتزاماتها في تكريس مبدأ االنتصاف 

والعدل في مجال حقوق اإلنسان ويعد مساهمة في تكريس ثقافة العنف وثقافة اإلفالت من العقاب، وقد يفهم التغاضي عن 

 نية له قبوال بالعنف نفسه.المحاسبة واالدانة العل

وسعيا منها لدعم جهود الدولة في مناهضة ظاهرة اإلفالت من العقاب وضمان حقوق الصحفيين في التقاضي وتتبع 

المعتدين عملت وحدة الرصد على تطوير مؤشرات المساءلة واالفالت من العقاب بناء على التشريعات الجاري بها العمل 

وخالل ورشات عمل متقدمة بتطوير مؤشر اإلدانة العلنية لقياس مدى استجابة  7102موفى في تونس، وقد قامت الوحدة 

 الجهات الرسمية لالعتداءات المسلطة على الصحفيين ومدى ادانتها لها أو التغاضي عنها.

  ي :وسجلت الوحدة  خالل الفترة التي يشملها التقرير أعمال تتطلب مالحقة قانونية للمعتدين وصنفتها كما يل

 اعتداء جسدي -

 اعتداء لفظي -

 تهديد  -

 تحريض -

 سرقة -

 نسبة عدد االعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي من جملة االعتداءات .0

 اعتداء. 011من أصل  11سجلت وحدة الرصد  
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 نسبة الشكايات التي رفعها الصحفيون من جملة االعتداءات التي تستحق المالحقة .7

 % 14اعتداء يستوجب التتبع القضائي أي بنسبة  11اعتداء خطيرا من أصل  71شكاية تعلقت بـ  71تقدم الصحفيون بـ 

بالمائة في ما  17أي بتقدم بنقطتين مقارنة بالسنة المنقضية، حيث سجلت خالل تقرير السنة المنقضية نسبة تتبع قدرت بـ 

 تحريض خالل شهري سبتمبر وأكتوبر. حاالت 1بقيت ثالث شكاوى في مرحلة االعتداء 

 %01حاالت طلب فيها المعتدون الصلح في مراكز األمن أي بنسبة  1كما قبل الصحفيون الصلح في 

 وقد وجهت الشكاوى في:

 حالة الى السادة وكالء الجمهورية 2  -

 حاالت في مراكز األمن  07 -

 حالتين لوزارة الداخلية -

 حالتين إلدارات المؤسسات اإلعالمية -

 

 االعتداءات الجسدية: ●

 حالة اعتداء جسدي. 1شكاوى من اصل  1

 

 

 

 

 

 وقد وجهت هذه الشكاوي في : 

 في كل من واليات تونس وصفاقس ومدنين إلى مراكز األمن 4 -

 حالة وحيدة إلى السادة وكالء الجمهورية في والية صفاقس -

 شكايات. 4يستمر البحث في  وقد تم الصلح في حالة وحيدة لدى مركز األمن في ما

 

 حاالت التحريض:  ●

 

 حاالت تحريض طالت الصحفيين. 01حاالت تحريض من اصل  4شكاوي تعلقت بـ  4تم ايداع 
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 حاالت تحريض. 1وتعمل الوحدة حاليا على صياغة ثالث شكايات في عالقة بـ

 وقد وجهت هذه الشكاوي إلى:

 والقيروان حالتين إلى مراكز األمن بواليات تونس -

 حالتين للسادة وكالء الجمهورية بكل من واليات تونس والقصرين.   -

 حاالت التهديد:  ●

 حالة تهديد  07حاالت تهديد من أصل  1شكاوى تعلقت بـ  1تم ايداع 

 

 

 

 

 

 وقد وجهت هذه الشكاوى إلى: 

 حاالت مراكز األمن في كل من واليات القصرين وتونس ومدنين 1 -

 السادة وكالء الجمهورية في واليات تونس والقصرين حالتين  إلى -

 حالة واحدة إلدارات مؤسسات إعالمية في والية صفاقس  -

 

 

 حاالت االعتداء اللفظي:  ●

 حالة اعتداء لفظي طالت الصحفيين  17حاالت تهديد من أصل  2شكاوى تعلقت بـ  2تم ايداع 
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 وقد وجهت هذه الشكاوى إلى :

 حالتين إلى السادة وكالء الجمهورية بواليات مدنين وسوسة  -

 حالتين بمراكز األمن بواليات مدنين والمهدية -

 حالتين إلى وزارة الداخلية  -

 حالة وحيدة إلى إدارات المؤسسات اإلعالمية بتونس -

 حاالت السرقة: ●

 بالقيروان لدى مركز األمن بالقيروان. تم إيداع شكاية تعلقت بحالة السرقة الوحيدة التي طالت مؤسسة "دريم أف أم"

 

 نسبة التشكي في صفوف الصحفيين الضحايا حسب الجنس:  .1

 

 بالمائة 44اعتداء طالهن أي بنسبة :  72قضية رفعتها الصحفيات من أصل  07 -

 بالمائة 78اعتداء طالهم أي بنسبة :  12قضية رفعها الصحفيون من أصل  00 -

 

 مآل الشكايات القضائية .4

 1الشكايات التي مازل الصحفيون يباشرون إجراءات التتبع فيها :  .0

 1الشكايات التي تم الصلح فيها:  .7

 7الشكايات التي حفظت:  .1

 01الشكايات التي مازلت في طور البحث االبتدائي :  .4

 قرارات إدارية باإلدانة وحكم قضائي باإلدانة. 7نسبة األحكام الصادرة من جملة الشكايات المرفوعة:  .1

 

 المدة التي استغرقها باحث البداية في النظر في الشكايات: .1

 قضية بية الزردي )شهر واحد( 

 المدة التي تستغرقها القضية التي تم الحكم فيها: أقل من سنة  -

 

 اإلدانات العلنية للجهات الرسمية:  .1
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والتتبعات المثارة من النيابة اعتداء مارسها منظورو الجهات الرسمية وبعد استثناء األحكام القضائية  87من ضمن 

 العمومية، فإن الجهات الرسمية عملت على: 

 بالمائة 01مناسبات فقط أي بنسبة  8اإلدانة العلنية لالعتداءات في  -

 بالمائة  1مناسبات أي بنسبة  4تبرير االعتداءات في  -

 بالمائة  81مناسبة أي بنسبة  21الصمت عن االعتداءات في  -

-  

 جهات الرسمية المعنية : نسب اإلدانة حسب ال

 اعتداءات لألمن الرئاسي:  1رئاسية الجمهورية:  -

 بالمائة تبرير  11+ 

 بالمائة صمت  41+ 

 اعتداءات لألمن الرئاسي  7اعتداء لنواب الشعب و 01مجلس نواب الشعب:  -

 بالمائة إدانة   00+ 

 بالمائة صمت  82+ 

 اعتداءات لألمن الرئاسي  7اعتداء لمسؤولين حكوميين و 04رئاسة الحكومة:  -

 بالمائة صمت  011+  

 إدانة لحالة رقابة قضائية مسبقة على وسائل اإلعالم 0الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري :  -

 بالمائة إدانة 011+

 اعتداءات مارسها أمنيون 77وزارة الداخلية:  -

 ار بالمائة اعتذ 08+ 

 بالمائة تبرير  4+ 

 بالمائة صمت  28+ 

 حاالت اعتداء موظفون عموميون 01وزارة الصحة:  -

 بالمائة إدانة  71+ 

 بالمائة صمت  81+ 

 حاالت اعتداء موظفون عموميون  4وزارة التربية:  -

 بالمائة إدانة  11+ 

 بالمائة صمت  11+ 

 بالمائة صمت  011وزارة الطاقة والمناجم من اعتداء وحيد:  -

 بالمائة صمت  011وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية: اعتداء وحيد:  -
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 بالمائة صمت  011وزارة المالية: اعتداء وحيد:  -

 بالمائة إدانة 011وزارة التجارة: اعتداء وحيد:  -

 صمت بالمائة  011وزارة الثقافة: اعتداء وحيد:  -

 بالمائة صمت 011وزارة الخارجية: اعتداء تمثيلية ديبلوماسية:  -
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 الخــــــــــــــــــالصــــــــــة

 

 

القضية األولى المطروحة على المستوى الوطني والدولي، وقد نجحت تونس والصحفيات تظل مسألة سالمة الصحفيين 

 .اتوالصحفي اإلفريقي والعربي في تطوير مؤشرات مرتبطة بسالمة الصحفيينكأول تجربة وطنية على المستوى 

وتشير هذه المؤشرات إلى تضاعف اتجاهات التحريض والتهديد والصمت على خطاب التحريض على العنف والكراهية  

اعتداء  11خاّصة عبر المحامل اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي ال سيما ضّد الصحفيات والتي كانت فضاء لـ 

منهم على أساس النوع  2هير بالحياة الخاصة وقام أغلبهم حاالت تحريض وتهديد وتش والصحفيات على الصحفيين

في فيات والصحاالجتماعي ، وهو ما يطرح تحديا جديدا في ضمان السالمة المعلوماتية وحماية المصادر بالنسبة للصحفيين 

 تونس. 

مصور لوتتواصل بعد مرور ستة سنوات كاملة حالة االختفاء القسري التي ذهب ضحيتها الصحفي سفيان الشورابي وا

الصحفي نذير القطاري وسط غموض مصيرهما في ليبيا. وبقيت كل اإلجراءات التي اتخذت بعد جلب العينات من التراب 

الليبي ومطابقتها غامضة لعائلتي الصحفيين ولزمالئهم وللرأي العام، ولم يتم الوصول إلى اليوم وعلى مدى سنوات من 

 التحقيق إلى نتائج ملموسة في الملف.

من جانب الجهات الحكومية كاألمنيين يات الحصول والسعي إلى المعلومة وضع عوائق غير مشروعة على عملبقي و

دارية أو القانونية وبقيت خارج إطار المحاسبة اإل ،covid02منذ انطالق انتشار جائحة كورونا  ،والموظفين العموميين

م حيث لم تتجاوز اإلدانات العلنية لالعتداءات من الجهات محدودة وأغلبها غير معلو اإلجراءات المتخذة في حقهم نتائج

 81بالمائة واكتفت هذه الجهات بصمت مقلق في  1بالمائة من مجمل االعتداءات، واتجهت نحو التبرير في  01الرسمية 

 بالمائة منها.

دية والرقمية ط بسالمتهم الجس، ترتبوالصحفيات وتكشف االتجاهات العامة لالعتداءات تحديات كبيرة تواجه سالمة الصحفيين

خاصة خالل عملهم على المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والصحي والقضايا االجتماعية ومكافحة الفساد وهو ما يعطل 

 دور الصحافة األساسي في خدمة المصلحة العامة.

اعدة ت المسلطة عليهم وطلب المسمزيد الوعي بضرورة اإلبالغ عن االعتداءا والصحفيات هذا الواقع يفرض على الصحفيين

 واالستشارات الضرورية للحّد منها. 

 

 

 

وعلى مدى سنة كاملة، لم  7102طار السياسي اثر االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها تونس أواخر اإلبتغير و

رية تعهدات في مجال تعزيز حتبدي السلطة التونسية تفاعال إيجابيا في التعامل مع حرية الصحافة رغم قطعها لعديد ال

قلة في ، عبر تركيز آليات تحقيق مستوالصحفيات الرأي والتعبير والصحافة ودعم تركيز إطار قانوني لسالمة الصحفيين

الموضوع والبحث والتقصي ودعم جهود منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا لحقوق االنسان في مناهضة اإلفالت من 

 وخاصة الخطيرة منها. والصحفيات لمرتكبة ضد الصحفيين العقاب في الجرائم ا
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وتتالت المبادرات التشريعية التي استهدفت حرية التعبير في الفضاء الرقمي أو محاوالت تعديالت تشريعية يمكن أن تمس 

 من استقاللية الهياكل المنظمة للقطاع اإلعالمي.

انتكاسة كبيرة بعد مرور سنة كاملة على انطالق عمل  والصحفيات ويشهد مسار إرساء  اإلطار القانوني لحماية الصحفيين

صمت المجلس الحالي عن االنتهاكات التي تستهدف الصحفيين وتواتر الخطاب العنيف تواصل مجلس نواب الشعب، و

تدعيم  من المجلسمازالوا ينتظرون  والصحفيات إال أن الصحفيين خاصة من قبل نواب كتلة إئتالف الكرامة لبعض نوابه

الجانب الحمائي في مشاريع القوانين المنظمة للصحافة، والتي تأخرت تونس في إصدارها خالل الدورة السابقة للبرلمان 

ة إلى إتمام العمل على هذه المشاريع بداي والصحفيات المتخلي ومنذ انطالق الدورة البرلمانية الحالية، ويتطلع الصحفيون

 .عليهمهود محاسبة الجناة وتدعيم العقوبات الرادعة ضد المعتدين السنة القادمة حتى يتم تدعيم ج

كما ينتظر من تونس اإلنخراط أكثر خالل السنوات القادمة في مسار تنفيذ خّطة األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين  

يّة حريّة الصحافة وحرومسألة اإلفالت من العقاب عبر تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد االعتداءات المسلطة على 

التعبير لضمان االنتصاف والعدالة ومزيد السعي نحو اإلدانة العلنية لالعتداءات على الصحفيين والتي من شأنها ابراز 

 التوجه نحو تفعيل هذه التعهدات. 
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 التـــــــوصيــــــــات

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد سنة من العمل، وبعد ما سجلته من تواصل لإلفالت من 

 : حفيين طيلة السنة الماضية تتوجه بالتوصيات التاليةصلا قحالعقاب في 

 

 رئاسة الجمهورية: 

 

اإلدانة العلنية لالعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان االنتصاف  -

 والعدالة 

بر عالسهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاوالت المتكررة لالنحراف بها  -

مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور 

 التونسي.

بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي  -

 نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

 

 الحكومة التونسية:

اصدار ادانات علنية لالعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن  -

 خطة عملها السنوية.

تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد االعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير  -

 لضمان االنتصاف والعدالة.

أمنيين وموظفين عموميين متورطين في  نشر نتائج التحقيقات اإلدارية مع موظفي الدولة من -

 اعتداءات على الصحفيين.

ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى  -

 المعلومة في اإلدارات العمومية.

 

 

 القضاء:
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لة ين في أجال معقواجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا االعتداءات على الصحفي -

 وضمان مبدأ االنتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين. 

إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية )المرسومين  -

 (001و  001

تكوين خاص لوكالء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات االعتداءات  -

 على الصحفيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات في مختلف محاكم البالد. 

مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة االختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان  -

 ري في ليبيا.الشورابي ونذير القطا

 

 مجلس نواب الشعب :

 

اإلدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب  -

الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتالف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ اإلجراءات 

 القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.

اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال االعتداءات على الصحفيين ضمن  -

 مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.

المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل االعتداءات التي يقوم بها  -

 في حق الصحفيين وحرية الصحافة.منظوريهم 

 

 

 وزارة الداخلية: 

 

اإلدانة العلنية لالعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية  -

 والتلقائية في الحاالت التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.

لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها دعم مجهودات خلية األزمة داخلها للتدخل  -

 عليهم.
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 الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية:

وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين باالستئناس بخطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة  -

 الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب.

 

 

 

 بالشراكةأنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ 

 مع المفوضيّة السامية لحقوق االنسان

 واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو
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