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اإلطار العام
انخرطــت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين فــي المجهــود 
الدولــّي لمناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب فــي الجرائــم المرتكبــة 
ضــّد الصحفيــات والصحفييــن، وبعثــت منــذ مــارس 2017 مركــزا 
للســالمة المهنيــة ضــّم وحــدة تحقيــق مســتقلة تعمــل علــى رصــد 
ــر« وهــي  ــذار مبّك ــة إن ــن كـــ »آلي ــى الصحفيي ــداءات عل وتوثيــق االعت

»وحــدة رصــد وتوثيــق االعتــداءات علــى الصحفييــن«.
الصحفيــات  علــى  المســلط  العنــف  علــى رصــد  الوحــدة   تعمــل 
اإلعــالم  وســائل  فــي  والعامليــن  والعامــالت  والصحفييــن 
والتحقيــق فــي االعتــداءات بطريقــة محايــدة وســريعة وتديــن علنيا 
االعتــداءات الخطيــرة علــى الصحفييــن عبــر بالغاتهــا وتقاريرهــا. 
وتراقــب وحــدة الرصــد مــدى تقيــد الدولــة التونســية بإنفــاذ اإلطــار 
القانونــي الوطنــي الجــاري بــه العمــل فــي مجــال حمايــة الصحفيــات 
والصحفييــن، وقــد وضعــت تونــس حتــى اآلن ضمانــات قانونيــة 
يتعرضــن/ التــي  اإلعتــداءات  والصحفييــن  الصحفيــات  تحمــي 

ون لهــا فعــال وقــوال وإشــارة، ونــص قانونهــا فــي الفصــل 123 
مــن المجلــة الجزائيــة عقوبــات علــى المعتديــن علــى الصحفييــن 

باعتبارهــم »شــبه موظــف عمومــي« خــالل تأديتهــم لعملهــم. 
خاللهــا  مــن  قامــت  عمــل  منهجيــة  الرصــد  وحــدة  طــورت  وقــد 
بالتعريف الوارد في النقطة 10.16 من أهداف التنمية المستدامة 
علــى  الجمهــور  حصــول  كفالــة  إلــى  تهــدف  والتــي   2030 لعــام 
المعلومــة، وتحديــدا المؤشــر الــذي َقَصــر األعمــال التــي تســتهدف 
الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــالم ذوي الصلــة في حاالت 
التعســفي  واالعتقــال  القســري  واالختفــاء  واالختطــاف  القتــل 

والتعذيــب ضــد الصحفييــن. 
 2021 و   2020 فــي  عملهــا  منهجيــة  الرصــد  وحــدة  طــورت  كمــا 
وعملــت علــى معالجــة االعتــداءات القائمــة علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي، عمــال بأحــكام اتفاقيــة األمــم المتحــدة حــول القضــاء 
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عــالى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة و اتفاقيــات مجلــس 
أوروبــا واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة فــي حمايــة النســاء 
كرســت  التــي  الجديــدة  الوطنيــة  والقوانيــن  العمــل  عالــم  فــي 
مناهضــة العنــف ضــد المــرأة واعتمدتهــا كســند قانونــي لمالحقــة 

المعتديــن.
بســالمة  مرتبطــة  جديــدة  مؤشــرات  الرصــد  وحــدة  وطــورت 
الصحفييــن تراعــي النــوع االجتماعــي وضمنــت تقريرهــا الســنوي 
علــى  المســلطة  باالعتــداءات  مرتبطــة  مؤشــرات  الخامــس 
الصحفيــات والقائمــة علــى النــوع االجتماعــي وحــددت المســؤولين 

عنهــا. 
كمــا طــورت الوحــدة  فــي 2020 مؤشــرات جديــدة مرتبطة باإلفالت 
مــن العقــاب وهــو مؤشــر اإلدانــات العلنيــة مــن الجهــات الرســمية 

التــي انخــرط ممثلوهــا فــي االعتــداءات علــى الصحفيين.
وحــددت وحــدة الرصــد ضمــن منهجيــة عملهــا تعريفــات دقيقــة 
ألنــواع مــن االعتــداءات التــي تخلــق نوعــا مــن الحــد مــن مجــال 
العمــل أو الحــّد مــن تدفــق المعلومــات أو المســاس بالســالمة 
الجســدية والنفســية للصحفييــن تماهيــا مــع القوانيــن الجــاري 

العمــل بهــا فــي تونــس. 
وقــد ارتــأت الوحــدة تطويــر منهجيــة عملهــا إلى مــا يمكن أن يمس 
الصحفيــات والصحفييــن أيضــا مــن أعمــال تهديــد وتحريــض، كمــا 
عملــت وحــدة الرصــد منــذ انطــالق عملهــا علــى رصــد كل اإلحــاالت 
خــارج إطــار القانــون المنظــم للصحافــة )المرســوم 115( واعتبرتــه 

اعتــداء علــى حرّيــة الصحافــة. 
وتحقــق وحــدة الرصــد بصفــة مســتقلة فــي كل االعتــداءات التــي 
وتعتمــد  العمــل  عالــم   فــي  والصحفييــن  الصحفيــات  تطــال 

لعملهــا.  كمنطلــق  الصحفــي  المحتــوى  الوحــدة 
هــذه  العمــل  منظومــة  خــالل  مــن  الصحفييــن  نقابــة  وتســعى 
إلــى تحفيــز الدولــة التونســية لوضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة 

الصحفييــن. 
بالنقابــة  المهنيــة  الســالمة  بمركــز  الرصــد  وحــدة  وســتواصل 
بـــ  المتعلــق  تقريرهــا  اصــدار  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة 
»ســالمة الصحفييــن« الســنوي بصفــة دوريــة فــي 2 نوفمبــر مــن 
كل ســنة بمناســبة اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب 
علــى الجرائــم المرتكبــة ضــّد الصحفيين حتى يكون تقريرا مســتقال 
يوثــق ويضــع مقترحــات لتحســين بيئــة عمــل الصحفييــن لتكــون 

آمنــة وحمائيــة.
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تقديم
نشــر  علــى  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  دأبــت 
المهنيــة  الســالمة  بمركــز  الرصــد  لوحــدة  الســنوي  التقريــر 
ســنويا تزامنــا مــع »اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب 
2 نوفمبــر مــن  فــي الجرائــم المرتكبــة ضــّد الصحفييــن« فــي 
نوفمبــر  منــذ  التاريــخ  هــذا  النقابــة  اعتمــدت  وقــد  ســنة.  كل 
2018 لإلعــالن عــن واقــع حريــة الصحافــة فــي تونــس وتطــور 
عملهــا فــي مجــال مناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب فــي الجرائــم 
المرتكبــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ن 

االحترافــي. الصحفــي  المحتــوى  ومنتجــي 
واقــع  التقريــر  مــن  األول  الجــزء  فــي  النقابــة  وتشــخص 
والصحفيــات  الصحفييــن  علــى  المســلطة  االعتــداءات 
والمصوريــن الصحفييــن والمصــورات الصحفيــات مــن حيــث 
طيلــة  عنهــا  المســؤولة  واألطــراف  الخطــورة  ومــدى  النــوع 
ســنة كاملــة، وتعتمــد فــي تشــخصيها مقاربــة النــوع االجتماعي 
علــى  المســلطة  االعتــداءات  وتفــرد  أبعادهــا،  مختلــف  مــن 
كنســاء  بصفتهــن  تســتهدفهن  والتــي  النســاء  الصحفيــات 
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بمؤشــرات خاصــة بهــا. كمــا تقــدم النقابــة فــي هــذا الجــزء مــن 
والفضــاءات  الجغرافــي  وتوزيعهــا  االعتــداء  خارطــة  التقريــر 
العمــل  الجــاري عليهــا  المحتويــات  التــي شــملتها وطبيعــة 

للعنــف. االعتــداءات  مــن  الناجيــن  تعــرض  خــالل 
األوضــاع  التقريــر  مــن  الثانــي  الجــزء  فــي  النقابــة  تفــرد  كمــا 
االســتثنائية التــي تعيشــها تونــس منــذ 25 جويليــة بجــزء خــاص 
بهــا، وتقــدم تشــخيصا دقيقــا عــن واقــع حريــة الصحافــة خــالل 
األوضــاع االســتثنائية واالعتــداءات التــي طالــت الصحفييــن/

التجاذبــات  ظــل  فــي  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات  ات 
تحديــد  فــي  االســتقرار  عــدم  وحالــة  البــالد  تشــهدها  التــي 

المســؤوليات.
وتقــدم النقابــة فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر المؤشــرات 
ــداءات  المتعلقــة بالمســألة واإلفــالت مــن العقــاب فــي االعت
المرتكبــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/

ات.
وتشــمل تلــك المؤشــرات نســبة االعتــداءات التــي تســتحق 
علــى  المســلطة  االعتــداءات  جملــة  مــن  جزائيــة  مالحقــة 
الصحفييــن وأنواعهــا. ونســبة التشــكي فــي هــذه االعتــداءات 
الصحفييــن/ات  قبــل  مــن  المقدمــة  الشــكايات  ومــآالت 
العنــف  مــن  الناجيــن/ات  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات 

فيهــا.  الصــادرة  واألحــكام 
كل  النقابــة  بهــا  قامــت  التــي  الرصــد  عمليــة  شــملت  وقــد 
االعتــداءات الواقعــة علــى التــراب التونســي ضــّد الصحفييــن 

والصحفيــات. 

المتصلــة  المعطيــات  مــن  مجموعــة  إلــى  التقريــر  ليخلــص 
التــزام كافــة األطــراف بدورهــا فــي الحــد مــن  بقيــاس مــدى 
االعتــداءات ومناهضــة االفــالت مــن العقــاب فيهــا وإدانتهــا 

الكفايــة واالنصــاف. علنــا عمــال بمبــدأ 
التحديــات  علــى  توصياتــه  صلــب  الضــوء  التقريــر  ويســلط 
تونــس  فــي  الصحفييــن  حمايــة  مســار  يواجههــا  التــي 
ضمــان  فــي  اتباعهــا  الضــروري  مــن  التــي  واالســتراتيجيات 
مختلــف  مــن  المبــذول  والجهــد  الصحافــة  حريــة  وحمايــة 
الجرائــم  فــي  العقــاب  مــن  اإلفــالت  فــي مناهضــة  األطــراف 
المرتكبــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/

تونــس. فــي  ات 
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        I.اإلحصائيات العامة 
سجلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 

التونسيين خالل الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، 
224 اعتداء 

 طالت االعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من 
بينهم 86 صحفية و 134 صحفيا . 

        1. تطور االعتداءات حسب السنوات : 
عرفت سالمة الصحفيين أحلك فتراتها خالل الفترة التي يشملها التقرير 
حيث سجلت أعلى نسب االعتداءات على مدى السنوات الخمس األخيرة، 

التي دأبت فيها وحدة الرصد على توثيق االعتداءات حيث تم رصد 224 
اعتداء

 يحتسب العدد الجملي  للصحفيين الضحايا ولالعتداءات كما يلي: 
اذا طــال اعتــداء مــا اكثــر مــن صحفــي يحتســب حالــة اعتــداء واحــدة. لذلــك يمكــن ان كــون  عــدد الصحفييــن 

اكثــر مــن عــدد االعتــداءات.
اذا تعــرض صحفــي واحــد الكثــر مــن اعتــداء فــان الصحفــي يحتســب مــرة واحــدة فــي تعــداد عــدد الصحفييــن 

الضحايا

تطور االعتداءات حسب السنوات
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         2.تطور عدد االعتداءات والصحفيين المعتدى عليهم حسب األشهر
عرفت سالمة الصحفيين خالل فيفري ومارس وجويلية وسبتمبر 2021 

أسوء فتراتها بالنسبة للفترة التي يشملها هذا التقرير حيث تأثر الوضع 
األمني للصحفيين بارتفاع عدد االحتجاجات االجتماعية خالل بداية 2021 
واألوضاع االستثنائية التي عاشتها البالد بإعالن اإلجراءات االستثنائية 

في 25 جويلية وكانت أقسى األشهر على الصحفيين/ات والمصورين/
ات الصحفيين/ات خالل هذه المرحلة شهر سبتمبر وشهر جويلية الذي 

سجل ارتفاع مخيف لالعتداءات والتي بلغت 20 اعتداء سجلت فقط خالل 
الخمس أيام األخيرة منه.

وفق معدل االعتداءات خالل األشهر األربع المذكورة 25 اعتداء

تطّور عدد االعتداءات وعدد الصحفيين المتضررين

ويضاف إلى االعتداءات المسجلة حالتي االختفاء القسري للصحفي 
سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.

   يحتسب العدد الجملي  للصحفيين الضحايا ولالعتداءات كما يلي: 
اذا طــال اعتــداء مــا اكثــر مــن صحفــي يحتســب حالــة اعتــداء واحــدة. لذلــك يمكــن ان كــون  عــدد الصحفييــن 

اكثــر مــن عــدد االعتــداءات.
اذا تعــرض صحفــي واحــد الكثــر مــن اعتــداء فــان الصحفــي يحتســب مــرة واحــدة فــي تعــداد عــدد الصحفييــن 

الضحايا
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         3.تصنيف الناجين من العنف حسب مهامهم    :
طالت االعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من 

بينهم 86 صحفية و 134
توزعت مهام الناجين والناجيات من العنف  كما يلي : 

           - 159 صحفية وصحفيا منهم  80 صحفية و 79 صحفيا.
           - 54 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم 5 مصورات 

صحفيات و 49 مصور صحفي.
            -2 مقدمي برامج من الرجال.

            -2 مرافقين لطواقم إعالمية من الرجال.
            -مديرة مؤسسة إعالمية من النساء

            -معلق من الرجال
            -رئيس هيئة دستورية من الرجال 

       4.تصنيف المواضيع التي يعمل عليها الناجون والناجيات من العنف:
كان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات في أغلب الحاالت 

المسجلة عرضة لالعتداءات في المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفساد وقد كان للوضع 

السياسي واالحتجاجات االجتماعية التي تعيشها تونس تأثير كبير على 
هذا التوزيع وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات عرضة 

لالعتداءات خالل عملهم في:
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اعتمــدت الوحــدة منهجيــة رصــد تقــوم علــى مفهــوم موســع للصحفــي يتــواءم مــع التعريــف الــذي قدمتــه 
لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحــدة فــي التعليــق العــام رقــم  34 حــول الفصــل 19 مــن العهــد الدولــي 
ــذي كان كمــا يلــي »الصحفيــون هــم  المراســلون والمحللــون المحترفــون  ــة والسياســية وال للحقــوق المدني
والمتفرغــون فضــاًل عــن أصحــاب المدونــات اإللكترونيــة وغيرهــم )وهنــا وســعت الوحــدة قائمتهــم مــن بيــن 
المســاهمين فــي انتــاج المحتــوى االعالمــي ومصــادر المعلومــات و المرافقيــن للطواقــم االعالميــة وأهاليهم( 
ــرى«. وهــو  ممــن يشــاركون فــي أشــكال النشــر الذاتــي المطبــوع أو علــى شــبكة اإلنترنــات أو فــي مواضــع أخـ
مفهــوم أشــمل مــن المفهــوم الــوارد بالفصــل 7 مــن المرســوم 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 2011 
المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وتهــدف الوحــدة مــن وراء ذلــك توســيع نطــاق الرصــد والحمايــة 

النتهــاكات حريــة الصحافــة.

         5.توزيع محامل االعتداءات : 
كان الميدان هو األخطر على اإلطالق على الصحفيين/ات والمصورين/ات 

الصحفيين/ات، حيث وجدن/وا أنفسهن/م ضحية االعتداءات الجسدية 
واللفظية وشتى أشكال المضايقات. كما لعبت وسائل التواصل 

االجتماعي دورا خطيرا في التحريض على الصحفيين/ات وتهديهن/م 
واالعتداء عليهن/م.

كما كانت مقرات العمل والسكن فضاءات لالعتداء على الصحفيين/ات.
وقد توزعت حوامل االعتداءات كما يلي
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توزيع االعتداءات حسب نوع المؤسسات االعالمية التي يعمل   .7         
بها الصحفيون: 

شملت االعتداءات صحفيين عاملين في 85 مؤسسة إعالمية و19 صحفي 
مستقل:

         8. توزيع االعتداءات حسب طبيعة المؤسسة االعالمية التي يعمل 
بها الصحفيون:
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         9. توزيع االعتداءات حسب جنسية المؤسسة:

تســتند منهجيــة الرصــد علــى الفصــل 10  مــن المرســوم 115 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر : 
»للصحفــي كمــا لــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات واألخبــار والبيانــات واإلحصائيــات والحصــول عليهــا مــن 
مصادرهــا المختلفــة طبقــا للشــروط والصيــغ واإلجــراءات التــي نــص عليهــا المرســوم عــدد 41 المــؤرخ فــي 26 
مــاي 2011 المتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة للهيــاكل العموميــة المنقــح بالمرســوم عــدد 54المــؤرخ فــي 

11 جــوان 2011
وللصحفــي أن يطلــب مــن الجهــات المذكــورة المعلومــات واألخبــار واإلحصائيــات التــي تكــون بحوزتهــا مــا لــم 

تكــن هــذه المــواد ســّرية بحكــم القانــون

االحصائيات المفصلة حسب نوع االعتداءات:   .II        
تعرض الصحفيون الى 224 اعتداء طالتهم في مختلف واليات الجمهورية 

تنوعت كما يلي: 
المنع من العمل:   .1         

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

على المعلومة من مختلف مصادرها سواء خالل بحثه عنها أو خالل عمله 
في الميدان . 

سّجلت وحدة الرصد 45 حالة منع من العمل كان مسؤوال عنها: 
           - أمنيون في 17 حالة منع من العمل

           - موظفون عموميون في 11 حالة منع من العمل.
           - مسؤولون حكوميون في 6 حاالت.

           - نواب شعب في 5 حاالت.
           - وزارات في 3 حاالت.

           - أطباء ولجان تنظيم ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 
حالة وحيدة لكل منهم. 

التوزيع الجغرافي لحاالت المنع من العمل 
           - تونس في 30 حاالت. 
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           - مدنين ونابل في 3 حاالت لكل منهما.
           -  سوسة وصفاقس في حالتين لكل منهما.

           - القصرين والمنستير وتطاوين وجندوبة وقفصة في حالة وحيدة 
لكل منها.

         2. المضايقة:
تعتبر مضايقة على معنى منهجية الرصد التي تعتمدها الوحدة كل فعل 

أو ممارسة أو اجراء صادر عن ذات خاصة أو عمومية من شأنه عرقلة 
الصحفي في سعيه إلى الحصول على المعلومة دون أن يؤدي ذلك 

ضرورة إلى حرمانه من ذلك الحق. على غرار تحديد المجال الجغرافي 
لعمل الصحفي بدون موجب قانوني أو البيانات والتصريحات العامة التي 
من شأنها أن توّلد مناخا غير مالئم لممارسة العمل الصحفي أو حمالت 

تشويه عمل الصحفي أو الممارسات التي تمس من مبدأ التكافؤ في 
الفرص بين الصحفيين إلخ...(  

سجلت الوحدة  28 حالة مضايقة 
           • تصنيف المسؤولين عن حاالت المضايقة:  

           - أمنيون في 15 حاالت.
           - مجهولون ومسؤولون حكوميون وموظفون عموميون ونواب 

شعب في حالتين لكل منهم.
           - أنصار حزب سياسي وعمال بمؤسسة خاصة ولجان تنظيم 

ومشجعو جمعية رياضية ووزارات في حالة وحيدة لكل منهم.
           • التوزيع الجغرافي للمضايقات 

           - تونس في 19 حالة.
           - القصرين في 3 حاالت.

           - نابل وأريانة والمنستير وبنزرت وسوسة ومنوبة في حالة وحيدة 
لكل منها. 

         3. االعتداءات اللفظية
يعتبر اعتداء لفظيا على معنى الفصل 14 من المرسوم 115 لسنة 2011 

كل تعّد بالقول أو اإلشارة بما في ذلك قصد اإلهانة على صحفي أو 
صحفية على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها أو لمجرد 

تســتند منهجيــة الرصــد علــى الفصــل 10  مــن المرســوم 115 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر : 
»للصحفــي كمــا لــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات واألخبــار والبيانــات واإلحصائيــات والحصــول عليهــا 
مــن مصادرهــا المختلفــة طبقــا للشــروط والصيــغ واإلجــراءات التــي نــص عليهــا قانــون النفــذ الــى المعلومــة 
وللصحفــي أن يطلــب مــن الجهــات المذكــورة المعلومــات واألخبــار واإلحصائيــات التــي تكــون بحوزتهــا مــا لــم 

تكــن هــذه المــواد ســّرية بحكــم القانــون
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صفتهم كصحفيين .   
سجلت الوحدة  35 حالة اعتداء لفظي  

           • تصنيف المسؤولين عن حاالت االعتداء اللفظي: 
           - أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 حالة اعتداء لفظي في كل 

منهما. 
           - لجان تنظيم في 4 حاالت اعتداء لفظي

           - اعالميون ومواطنون وموظفون عموميون في 3 حاالت اعتداء 
لفظي

           - نواب شعب ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد وتجار في 
حالتي اعتداء لفظي لكل منهم.

           - أنصار حزب سياسي وسائق و سياسيون ومشجعو جمعيات 

رياضية في حالة وحيدة لكل منهم. 
           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات اللفظية:

           - تونس في 23 حالة اعتداء لفظي. 
           - واليات سوسة ومدنين ونابل في حالتي اعتداء لفظي لكل منهم.

           - واليات أريانة والقصرين وباجة وجندوبة وزغوان وسليانة في حالة 
اعتداء لفظي وحيدة لكل منهم.

االعتداءات الجسدية :   .4        
يعد اعتداء جسديا على معنى الفصل 12 من المرسوم عدد 115 لسنة 

2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة 
والنشركل فعل مادي من شأنه أن يمس من الحرمة الجسدية للصحفية 
أو للصحفي على خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينشرونها أو لمجرد 

صفتها أو صفته كصحفي.  
 وقد سجلت الوحدة 34 حالة اعتداءات جسدية. وكانت الفترة التي 

يشملها التقرير األعنف على مدى خمس سنوات .
           • تصنيف المعتدين 

           - أمنيون في 17 حالة اعتداء جسدي 
           - معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ولجان تنظيم في 4 حاالت 

اعتداء لكل منهما.
           - أعوان بشركة خاصة وتجار ومواطنون في حالتين لكل منهما. 

           - أنصار حزب سياسي ومحتجون ونشطاء مجتمع مدني في حالة 

  تســتند منهجيــة رصــد المضايقــات باألســاس إلــى الفصــل 9  مــن المرســوم 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 
نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر  الــذي ينــص علــى :«يمنــع فــرض أي قيــود تعــوق 
ــة تــداول المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤّسســات اإلعــالم فــي الحصــول علــى  حّري

المعلومــات أو يكــون مــن شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــالم حــّر وتعــّددي وشــفاف«.
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وحيدة. 
           • التوزيع الجغرافي لحاالت االعتداءات الجسدية 

           - تونس في 29 حالة اعتداء جسدي.
           - سوسة في حالتي اعتداء جسدي.

ينــص الفصــل 14 مــن نفــس المرســوم علــى أنــه » يعاقــب كل مــن يخالــف الفصــول 11 و12 و13 مــن هــذا 
المرســوم وكل مــن أهــان صحفيــا أو تعــدى عليــه بالقــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهديــد حــال مباشــرته 

لعملــه بعقوبــة االعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي المقــررة بالفصــل 123 مــن المجلــة الجزائيــة«.
  ينــص الفصــل 12 مــن المرســوم علــى أنــه »ال يجــوز أن يكــون الــرأي الــذي يصــدر عــن الصحفــي أو المعلومــات 
التــي ينشــرها ســببا للمســاس بكرامتــه أو لالعتــداء علــى حرمتــه الجســدية أو المعنويــة«. وينــص الفصــل 14 
مــن نفــس المرســوم علــى أنــه » يعاقــب كل مــن يخالــف الفصــول 11 و12 و13 مــن هــذا المرســوم وكل مــن أهــان 
صحفيــا أو تعــدى عليــه بالقــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهديــد حــال مباشــرته لعملــه بعقوبــة االعتــداء علــى 

شــبه موظــف عمومــي المقــررة بالفصــل 123 مــن المجلــة الجزائيــة«.

           - القيروان والكاف وسيدي بوزيد في حالة وحيدة لكل منهم.
         5. التحريض:

ُيعتبر تحريضا كل حاالت التحريض على الكراهية والعداوة والعنف 
والتمييزضّد صحفّية أو صحفي على خلفية رأي أو مقال نشرته أو نشره أو 

لمجرد صفتها أو صفته كصحفي .

سجلت الوحدة 26 حاالت تحريض.

           • التوزيع الجغرافي لحاالت التحريض
           - تونس في 21 حالة. 

           - المنستير وتطاوين وتوزر وسوسة وسيدي بوزيد في حالة وحيدة 
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في كل منها. 
         6. التهديد:

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

أو ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات المهنة، من شأنه أن ينذر بخطر 
أو بشّر يراد الحاقه به أو بماله أو بأحد المقربين منه، سواء كان ذلك 
بالتحريرعليه كتابيا أو شفاهيا أو بالصور أو بالرموز أو بالشعارات أو 

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

 سجلت الوحدة 12 حالة تهديد، من بيها حالتي تهديد بالقتل و10 حاالت 
تهديد بالعنف.

           • المسؤولون عن التهديد 
           - نشطاء التواصل االجتماعي ومواطنون في 4 حاالت لكل منهما.

           - اعالميون ونواب شعب ومجهولون ومعارضو قرارات الرئيس 
قيس سعيد في حالة وحيدة لكل منهم.

           • التوزيع الجغرافي لحاالت التهديد: 
           - تونس في 8 حاالت

           - نابل في حالتين.

           - صفاقس وسيدي بوزيد في حالة وحيدة لكل منهما.
التتبعات العدلية خارج نطاق المرسوم 115:  .7         

تعتبر الوحدة في منهجية رصدها اعتداءا كل تتبع عدلي لصحفية وصحفي 
)خارج نطاق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 

المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر( بمناسبة قيامهم بعملهم 
الصحفي أو على خلفية صفتهم كصحفيين.

تمسك الوحدة قائمة محينة في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج 
نطاق المرسوم عدد 115 وذلك منذ مارس 2017.

وسجلت الوحدة 18 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 في فترة 
التقرير من 01 نوفمبر 2020 إلى 25 أكتوبر 2021
النصوص التي تمت إحالة الصحفيين عليها : 

           - المجلة الجزائية : 9 حاالت 

   تســتند منجيــة رصــد حــاالت التهديــد باألســاس علــى أحــكام المجلــة الجزائيــة  و الفصــل 14 مــن المرســوم 
115 لســنة  2011  المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الــذي ينــص علــى 
أنــه : »يعاقــب كل مــن يخالــف الفصــول 11 و12 و13 مــن هــذا المرســوم وكل مــن أهــان صحفيــا أو تعــدى عليــه 
بالقــول أو اإلشــارة أو الفعــل أو التهديــد حــال مباشــرته لعملــه بعقوبــة االعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي 

المقــررة بالفصــل 123 مــن المجلــة الجزائيــة«. 
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           - مجلة االتصاالت : 4 احاالت 
           - قضايا أمن الدولة الداخلي : 2 حاالت 
           - قانون مكافحة اإلرهاب: حالة واحدة 
           - قانون مكافحة الفساد: حالة واحدة 

           - قانون العنف ضد المرأة : حالة واحدة 
           • القائمون بالتتبعات العدلّية: 
           - الجهاز القضائي في 5 حاالت.

           - نواب شعب وأمنيون في 4 حاالت
           - مواطنون في 3 حاالت

           - سياسيون و نشطاء مجتمع مدني في حالة وحيدة.
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           • التوزيع الجغرافي لحاالت التتبع العدلي:
         8. االحتجاز التعسفي: 

يعد احتجازا تعسفيا على معنى منهجية وحدة الرصد كل عملية احتجاز 
بدون موجب قانوني سواء كان ذلك صادرا عن ذات عمومية أو ذات خاصة 
ضد صحفية أو صحفي بمناسبة أدائه لعمله. كما يعتبر احتجازا تعسفيا 

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

وقد سجلت الوحدة 13 حالة احتجاز تعسفي. 
           • المسؤولون عن االحتجاز التعسفي: 

           - أمنيون في 10 حاالت، تم تحرير محاضر في 6 منها.
           - محتجون في حالتين

           - نواب شعب في حالة وحيدة.
           • التوزيع الجغرافي لحاالت االحتجاز التعسفي:

يتطابــق هــذا المفهــوم مــع مفهــوم االحتجــاز 
الــذي قدمــه الفريــق المعنــي بمســألة االحتجــاز 

التعســفي التابــع لألمــم المتحــدة.
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         9. التحرش الجنسي :
يعتبر تحرشا جنسيا على معنى وحدة الرصد كل اعتداء على الغير 

باألفعال أو اإلشارات أو األقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته 
أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على االستجابة لرغبات المعتدي أو 

رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف 
قدرته على التصدي إليه  .

وقد سجلت الوحدة 6 حاالت حرش طالت الصحفيات اإلناث في 3 
مناسبات في الميدان وفي 3 مناسبات عبر الهاتف. تركزت كلها في والية 

تونس.
كان مسؤولون عنه : 

           - أنصار حزب سياسي في 3 مناسبات
           - مجهولون في 3 مناسبات

       10. االختفاء القسري:
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 بحرمان شخص من حريته أو إخفاء مصير 
الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون.  

ويتواصل اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا 
منذ 8 سبتمبر 2014 

        11. استهداف مقر:
يعتبر استهداف مقر كل أعمال التخريب التي قد تطرأ عليه أو األعمال 
المجرمة بالقانون أو تلك  التي تمارسها السلطات دون أذون قضائية.

وقد سجلت وحدة الرصد 4 حاالت استهداف مقر.
           • المسؤولون على استهداف مقر : 

           - أمنيون ومحتجون وموظفون عموميون ومجهولون في حالة 
واحدة لكل منهم

           • التوزيع الجغرافي لحاالت استهداف مقر
           - تونس في 3 حاالت

           - تطاوين في حالة واحدة
السرقة:  .12       

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

وقد سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها التقرير حالة سرقة 
وحيد بوالية تونس مازال المسؤولون عنها مجهولين.
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االختراق االلكتروني:   .13       
يعتبر اختراق الكتروني كل دخول غير مرخص ألي نظام الكتروني سواء 
كان نظام فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة وسواء نتج عن هذا الدخول 

ضرر أو لم ينتج وسواء كان بقصد أو بدون قصد.
وقد سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها التقرير حالتي اختراق 

الكتروني لحسابات صحفيتين على أساس النوع االجتماعي.
           • المسؤولون على االختراق االلكتروني: 

           - إدارة مؤسسة إعالمية ومجهولون في حالة واحدة لكل منهما
           • التوزيع الجغرافي لحاالت االختراق االلكتروني

           - نابل وتونس في حالة واحدة
األطراف المسؤولة عن االعتداءات على الصحفيين/ات:  .III       

أطراف رسمية:   .1         
سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 125 اعتداء 

مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء.



24

           أ. األمنيون:
كان األمنيون مسؤولون خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير على 72 

اعتداء تنوعت فيها االعتداءات على الصحفيين.

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن األمنيين:
           - 57 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس

           - 5 اعتداءات طالت الصحفيين في والية القصرين
           - 3 اعتداءات طالت الصحفيين في وكل من واليتي سوسة ومدنين

           - اعتداء وحيدا طال الصحفيين في كّل من واليات أريانة وصفاقس 
ومنوبة ونابل.

الموظفون العموميون         ب. 
كان الموظفون العموميون مسؤولون على 18 اعتداء في حق الصحفيين/

ات  
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           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن الموظفين العموميين: 
9 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس.  -

2 اعتداءات طالت الصحفيين في كل من واليتي نابل وجندوبة.   -
           - اعتداء وحيد طال الصحفيين في كّل من واليات أريانة والمنستير 

وتوزر وقفصة ومنوبة.
            ج. نواب الشعب

كان نواب الشعب مسؤولون على 18 اعتداء في حق الصحفيين حصلت 
كلها في والية تونس.

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن نواب الشعب: 
           - 15 اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس.

           - اعتداء وحيد طال الصحفيين في كّل من واليات نابل وبنزرت 
ومدنين.

            د. المسؤولون الحكوميون:
اعتدى المسؤولون الحكوميون على الصحفيين في 8 حاالت
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           •االعتداءات حسب التوزيع الجغرافي: 
           - اعتداءين اثنين طاال الصحفيين في كل من واليات نابل وسوسة 

وتونس. 
           • اعتداء وحيد طال الصحفيين في كل من والياتي تطاوين 

وصفاقس.
          ه. الجهاز القضائي

كان الجهاز القضائي مسؤوال على 4 تتبعات عدلية طالت الصحفيين 
           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات الصادرة عن الجهاز القضائي: 

           - اعتداءات طالت الصحفيين في والية تونس.
           - اعتداء وحيد طال الصحفيين في كّل من والياتي سوسة 

والمهدية.
          و. وزارات

كانت الوزارات مسؤولة 4 اعتداءات طالت الصحفيين منها حالة مضايقة 
و 3 حاالت منع من العمل في والية تونس. 

         2. أطراف غير رسمّية: 
سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي شملها هذا التقرير 99 اعتداء على 

الصحفيين من أطراف غير رسمية من جملة 224 اعتداء.

مجهولون
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           أ. نشطاء التواصل االجتماعي:
سجلت الوحدة خالل الفترة التي يشملها التقرير تنامي خطاب التحريض 

على العنف والكراهية من قبل نشطاء التواصل االجتماعي حيث كانوا 
مسؤولين عن 20 اعتداء.

           • أنواع االعتداءات الصادرة عن نشطاء التواصل االجتماعي

            • التوزيع الجغرافي لإلعتداءات الصدارة عن نشطاء التواصل 
االجتماعي

           - 13 اعتداء في والية تونس.
           - 3 اعتداءات في والية نابل.

           - حالة اعتداء وحيدة في كل من واليات المنستير وتطاوين وسوسة 
ومدنين.

            ب. مواطنون
سجلت الوحدة 13 اعتداء كان مسؤوال عنها مواطنون.

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات 
           - 8 اعتداءات في والية تونس .

           - حالتي اعتداء في والية سيدي بوزيد.
           - حالة اعتداء وحيدة في كل من واليات الكاف ومدنين ونابل.
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لجان تنظيم          ج. 
سجلت الوحدة 10 اعتداءات كان مسؤوال عنها لجان تنظيم في والية 

تونس.

          د. معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد
سجلت الوحدة 9 حاالت اعتداء كان مسؤول عنها معارضو قرارات 

الرئيس قيس سعيد في والية تونس:

          ه. أنصار حزب سياسي
سجلت الوحدة 8 اعتداءات كان مسؤوال عنها أنصار حزب سياسي
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           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات 
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          و. مجهولون
سجلت الوحدة 8 اعتداءات بقي المسؤولون عنها مجهولون

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات
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أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد           ز. 
سجلت الوحدة 5 اعتداءات كان مسؤوال عنها أنصار قرارات الرئيس 

قيس سعيد
           • اعتداءات أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد 

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات
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اعالميون          ح. 
سجلت الوحدة 5 اعتداءات كان مسؤوال عنها اعالميون

اعتداءات االعالميين  •          

التوزيع الجغرافي لالعتداءات  •          
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أطراف أخرى          ط. 
تعّرض الصحفيون خالل عملهم الميداني إلى االعتداء من أطراف أخرى 

هي كاآلتي: 
           - محتجون كانوا مسؤولين عن حالتي احتجاز تعسفي وحالة 

استهداف مقر وحالة اعتداء جسدي في في كل من واليات تونس وقفصة 
وتطاوين والقيروام في مناسبة وحيدة لكل منها.

           - تجار كانوا مسؤولين عن حالتي اعتداء لفظي وحالتي اعتداء 
جسدي في كل من واليات تونس وباجة والقيروان وسوسة في مناسبة 

وحيدة لكل منها.
           - عمال بمؤسسة خاصة كانوا مسؤولين عن حالتي اعتداء جسدي 

وحالة مضايقة بوالية تونس.
           - سياسيون كانوا مسؤولين عن حالة اعتداء لفظي وحالة تتبع 

عدلي وحالة تحريض بوالية تونس.
           - مشجعو جمعية رياضية كانوا مسؤولين عن حالة مضايقة وحالة 

اعتداء لفظي بكل من واليتي المنستير وسوسة.
           - نشطاء مجتمع مدني كانوا مسؤولين عن حالة اعتداء جسدي 

وحالة تتبع عدلي بكل من واليتي تونس وسوسة.
           - إدارة مؤسسة إعالمية كانت مسؤولية على اختراق الكتروني في 

والية نابل.
           - أطباء كانوا مسؤولين عن حالة منع من العمل في تونس.

           - سائق كان مسؤول عن اعتداء لفظي بسليانة.
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          I. االحصائيات المفصلة حسب جنس الضحايا: 
تعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن لالعتداء 

في  67 مناسبة كنا فيها وحيدات . 
تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء 

تعرضوا له خالل تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء . 
كما طال القطاع والمؤسسات اإلعالمية 18 اعتداء من قبل أطراف 

مختلفة.

           أ. االعتداءات على الصحفيات: 
كانت الصحفيات  النساء عرضة لالعتداءات أكثر خالل تواجدهن وحيدات 

واختلفت طبيعة االعتداءات التي تطال الصحفيات النساء مقارنة 
بتلك التي طالت الصحفيين الرجال بناء على النوع االجتماعي، حيث تم 

تسجيل أنواع جديدة من االعتداءات التي تطال النساء فقط ألنهن نساء 
كالتحرش الجنسي واالختراق االلكتروني.   

         
           • أنواع االعتداءات التي طالت الصحفيات النساء
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           • المسؤولون عن االعتداءات:

           • التوزيع الجغرافي لالعتداءات ضّد الصحفيات: 
           - 77 اعتداء بوالية تونس

           - 6 اعتداءات بوالية مدنين
           - 5 اعتداءات بوالية سوسة.

           - اعتداءين بكل من واليات القيروان وصفاقس ومنوبة ونابل .
           - اعتداء وحيد بكل من واليات أريانة والقصرين والمهدية وزغوان 

وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة وجندوبة.
           • فضاءات االعتداءات على الصحفيين: 

طالت االعتداءات الصحفيات حتى في في الميدان ومقر عملهن وتواصلت 
االعتداءات عليهن على شبكات التواصل االجتماعي وعبر االتصاالت 

الهاتفية، وكانت في نسبة منها على أساس النوع االجتماعي . 
و قد توزعت هذه الفضاءات كما يلي : 
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           • الفضاء الحقيقي:
           - الميدان: 70 مناسبة

           - مقر العمل: 2 مناسبات
           - مجلس نواب الشعب: 2 مناسبات

           • الفضاء اإلفتراضي:
           - التواصل االجتماعي:  16 مناسبة 
           - المراسالت المكتوبة: 7 مناسبة 
           -  المكالمات الهاتفية: 7 مناسبات

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

           - في 36 حالة في اطار مجموعات. 
           - في 68 حالة وحدهن.

االعتداءات على الصحفيين          ب. 
تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء 

تعرضوا له خالل تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء.
ولم يطلهم اي اعتداء على اساس النوع اإلجتماعي
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االعتداءات على الصحفيات النساء على أساس النوع االجتماعي  .II        

تواجه الصحفيات النساء في السياق التونسي، رغم المكاسب القانونية 
التي حققت ابان المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، التمييز 

القائم على أساس النوع االجتماعي، ويمارس عليها عالم العمل الخاص 
بها اعتداءات عبر تكريس ضغوطات اقتصادية واجتماعية ونفسية 

وأحيانا تدخل في خانة العنف المادي واللفظي عليها وتمارس كل هذه 
االعتداءات عليهن ألنهن نساء.

في مثل هذا السياق، اعتمدت وحدة الرصد مؤشرات جديدة متعلقة 
بالنوع االجتماعي منذ 2020 لتفكيك العنف المسلط على الصحفيات 

النساء ووضع حلول له. وقد سجلت الوحدة مقارنة بالسنوات الماضية 
أولى حاالت التحرش الجنسي بعد أن كسرت الصحفيات النساء حاجز 

الصمت عنه، وقامت 30 بالمائة من الضحايا بالتشكي على معنى قانون 
العنف ضد المرأة، كما تعرضت الصحفيات النساء إلى حالتي اختراق 

الكتروني انتهكت فيها معطياتهن الشخصية واستعملت حسابتهن في 
اإلساءة لصورتهن أو لوضعهن تحت طائلة االبتزاز.

وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع االجتماعي 
توزعت كما يلي : 

           - 7 حاالت اعتداء لفظي
           - 6 حاالت تحرش جنسي 

           - حالتي اعتداء جسدي
           - حالتي تحريض

           - حالتي اختراق الكتروني
           - حالة تهديد 

           • المسؤولون عن االعتداءات على الصحفيات النساء : 
           - نشطاء التواصل االجتماعي في 6 حاالت 

           - أنصار حزب سياسي ومجهولون في 4 مناسبات لكل منهما
           - أمنيون ومواطنون في مناسبتين لكل منهما.

           - إعالميون وإدارة مؤسسات إعالمية في مناسبة وحيدة لكل 
منهما.

           • فضاءات االعتداءات على الصحفيات النساء
           - شبكات التواصل االجتماعي في 9 مناسبات 

           - الميدان في 7 مناسبات 
           - االتصاالت الهاتفية في 3 مناسبات 

           - مكان العمل في مناسبة وحيدة
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          I. اإلحصائيات العامة 
سجلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 
التونسيين خالل الفترة الممتدة بين 25 جويلية 2021 و 25 أكتوبر 2021، 66 

اعتداء من أصل 224 تم تسجيلها خالل الفترة التي يشملها التقرير.
تطور االعتداءات في الزمن :   .1         

عرفت سالمة الصحفيين تحديات كبيرة ابان إعالن الرئيس التونسي 
قيس سعيد اإلجراءات االستثنائية ودخلت البالد في المرحلة التي جعلت 

األيام الستة األخيرة من شهر جويلية األخطر على األطالق على الصحفيين 
في ظل الفراغ المؤسساتي الذي عاشته البالد حيث سجلت 20 اعتداء 
من أصل 66 اعتداء تم تسجيلها خالل األوضاع االستثنائية أي بمعدل 

يقارب 4 اعتداءات يوميا.

تطّور عدد االعتداءات وعدد الصحفيين المتضررين ما بعد 25 جويلية:
         2. االحصائيات المفصلة حسب نوع االعتداءات:
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         3. التوزيع الجغرافي لالعتداءات خالل الفترة االستثنائية 
توزعت االعتداءات خالل الفترة االستثنائية على 14 والية كما يلي :

تونس في 45 حالة اعتداء  -
القصرين وسوسة في 3 حاالت اعتداء لكل منهما.  -

أريانة وسيدي بوزيد وصفاقس في حالتي اعتداء لكل منها.  -
القيروان والمنستير والمهدية وبنزرت ومدنين ومنوبة ونابل في   -

حالة اعتداء لكل منها.
توزيع فضاءات االعتداءات خالل األوضاع االستثنائية   .4        

يعتبر الميدان أخطر الفضاءات على الصحفيين خالل األوضاع االستثنائية 
في ظل تنامي خطاب التحريض على العنف والكراهية على شبكات 

التواصل االجتماعي من مختلف مؤيدي هذه األوضاع ومعارضيها. وتصدر 
الميدان قائمة الفضاءات التي شهدت اعتداءات عنيفة على الصحفيين. 

وتوزعت هذه الفضاءات كما يلي
        

االحصائيات المفصلة حسب الجهات المعتدية:  .II
تدخلت عديد األطراف في االعتداءات على الصحفيين خالل الفترة 

االستثنائية التي تعيشها البالد.
األطراف الرسمية  .1         

كانت األطراف الرسمية مسؤولية عن 37 اعتداء من أصل 66 اعتداء تم 
تسجيلها خالل الفترة االستنثائية.
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          أ . أمنيون: 
سجلت الوحدة 27 اعتداء من قبل األمنيين خالل الفترة االستثنائية، 12 

منها في الفترة الممتدة بين 25 و 31 جويلية.
           • طبيعة االعتداءات األمنية : 

توزعت االعتداءات األمنية خالل الفترة االستثنائية  إلى : 
7 حاالت اعتداء جسد  -          

          - 7 حاالت احتجاز تعسفي
5 حاالت مضايقة   -

3 حاالت اعتداء لفظي   -
3 حاالت منع من العمل   -

حالة استهداف مقر   -
حالة تتبع عدلي  -

التوزيع الجغرافي لالعتداءات األمنية  •
توزعت االعتداءات األمنية خالل الفترة االستنثائية جغرافيا كما يلي : 

تونس في 21 مناسبة   -
القصرين في 3 مناسبات   -

مدنين وأريانة ومنوبة في مناسبة وحيدة لكل منها.  -
توزيع فضاءات االعتداءات األمنية   •          

26 حاالت في الميدان   -
حالة وحيدة في مقرات العمل  -

          ب .موظفون عموميون 
كان الموظفون العموميون مسؤولون عن 5 اعتداءات خالل الفترة 

االستثنائية من بين 18 اعتداء تم تسجيلها خالل الفترة التي يشملها 
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التقرير.
           • طبيعة اعتداءات الموظفون العموميون

توزعت اعتداءات الموظفين العموميين إلى : 
3 حاالت منع من العمل   -

حالتي اعتداء لفظي   -
           • التوزيع الجغرافي العتداءات الموظفون العموميون

توزعت االعتداءات جغرافيا على : 
تونس في 3 مناسبات   -

أريانة والمنستير في مناسبة وحيدة لكل منهما  -
           • توزيع فضاءات االعتداءات 

كانت االعتداءات التي كان مسؤول عنها موظفون عموميون في : 
الميدان في 4 مناسبات   -

الهاتف في مناسبة وحيدة   -
ت .الجهاز القضائي 

أثار القضاء التتبعات العدلية في حق الصحفيين في 4 مناسبات في كل 
من : 

والية تونس في مناسبتين   -
واليتي سوسة والمهدية في مناسبة وحيدة لكل منهما.  -

وقد أثيرت الدعوى في : 
قضايا أمن دولة في مناسبتين   -

قضايا جزائية في مناسبتين  -
         2.الجهات غير الرسمية 

كانت األطراف غير الرسمية مسؤولة عن 29 اعتداء من أصل 66 اعتداء 
تم تسجيلها خالل الفترة االستنثائية توزعت كما يلي : 

          أ . معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد 
كان معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد مسؤولون عن 9 اعتداءات في 

والية تونس كلها في الميدان وتوزعت إلى : 
4 حاالت اعتداء جسدي   -

حالتي اعتداء لفظي   -
حالة منع من العمل   -

حالة تحريض   -
حالة تهديد   -

         ب .أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد 
كان أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد مسؤولون عن 5 اعتداءات.
           •  توزعت اعتداءات أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد على :
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والية تونس في 3مناسبات   -
والية سيدي بوزيد ووالية صفاقس في مناسبة وحيدة لكل   -

منهما.
تنوعت فضاءات االعتداءات على:   •          

-  شبكات التواصل االجتماعي في 4 مناسبات 
-  الميدان في مناسبة وحيدة. 
توزعت هذه االعتداءات إلى:   •          

-  4 حاالت تحريض
حالة سرقة   -
         ت .مجهولون :

بقي المسؤولون عن االعتداءات مجهولون في 5 مناسبات
           • أنواع االعتداءات 

كان المجهولون مسؤولون عن : 
3 حاالت تحرش جنسي   -

حالتي مضايقة   -
توزعت االعتداءات على :   •          

والية تونس في 3 مناسبات   -
واليتي بنزرت وأريانة في حالة وحيدة لكل منهما  -

توزعت فضاءات االعتداءات إلى :   •          
الهاتف في 3 مناسبات   -

مقر السكن في مناسبتين  -
جهات أخرى         ث . 

نشطاء التواصل االجتماعي   •          
كان نشطاء التواصل االجتماعي مسؤولون عن 3 اعتداءات توزعت إلى 

حالتي تحريض وحالة اعتداء لفظي في مناسبتين بوالية تونس وبمناسبة 
وحيدة في والية سوسة 

           • مواطنون 
كان المواطنون مسؤولون عن 3 اعتداءات توزعت الي حالتي تهديد وحالة 

تتبع عدلي في كل من واليات تونس ونابل وسيدي بوزيد وكانت في 
مناسبتين في الميدان.

           • سياسيون : كانوا مسؤولون عن حالة تحريض على شبكات 
التواصل االجتماعي بتونس

           • مسؤولون حكوميون : كانوا مسؤولون عن حالة منع من العمل 
بصفاقس

محتجون: كانوا مسؤولون عن حالة احتجاز تعسفي بالقيروان   •          
سائق كان مسؤول عن حالة اعتداء لفظي في سليانة.  •
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          I. االعتداءات الخطيرة على الصحفيين والصحفيات:
خارطة التوزيع الجغرافي لالعتداءات الخطيرة  .1         

تحّدد طبيعة االعتداءات وانتشارها الجغرافي مدى خطورة المناطق التي 
يعمل فيها الصحفيون. وقد سجلت الوحدة 120 حالة اعتداء خطير.

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 
          أ . والية تونس :

تعرض الصحفيون والصحفيات إلى 91 اعتداء 
           • أنواع االعتداءات الخطيرة في تونس العاصمة
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توزعت األطراف المسؤولة على االعتداءات كما يلي

والية نابل:         ب . 
تم االعتداء على الصحفيين في نابل في 5 مناسبات كانت كما يلي: 

           - 2 حاالت اعتداء لفظي
           - 2 حاالت تهديد

           - حالة اختراق الكتروني
وكانت األطراف التالية مسؤولة عن هذه االعتداءات:  

           - نشطاء التواصل االجتماعي بـ 3 اعتداءات
           - مواطنون وإدارة مؤسسة إعالمية باعتداء وحيد لكّل منهما. 
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والية مدنين:        ت . 
تعرض الصحفيون في والية مدنين إلى  5 اعتداءات  توزعت كما يلي: 

           - حالتي اعتداء جسدي
           - حالة اعتداء لفظي

           - حالة تهديد
           - حالة تحريض

وكان مسؤول عنها كل من:
           - مواطنون بـ 4 اعتداءات.

           - أمنيون باعتداء وحيد
والية سوسة:         ث . 

تعرض الصحفيون في سوسة إلى 5 اعتداءات كانت كما يلي: 
           - حالتي اعتداء جسدي
           - حالتي اعتداء لفظي

           - حالة تحريض
كان مسؤوال عنها كل من :

           - أمنيون بـ 2 اعتداءات
           - تجار ونشطاء التواصل االجتماعي وأنصار حزب سياسي في 

اعتداء وحيد لكل منهم.
والية سيدي بوزيد:          ج . 

تعرض الصحفيون في والية سيدي بوزيد إلى 3 اعتداءات كانت كما يلي :
           - اعتداء جسدي كان مسؤول عنه مواطنون

           - تحريض كان مسؤول عنه أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد
تهديد كان مسؤول عنه مواطنون  -          

واليات تعرض فيها الصحفيون لـ 2 اعتداءات :          ح . 
           - والية تطاوين : حالة استهداف مقر كان مسؤول عنها مواطنون 

وحالة تحريض كان مسؤول عنه نشطاء التواصل االجتماعي
           - والية صفاقس : حالة تهديد كان مسؤول عنها إعالميون وحالة 

سرقة كان مسؤول عنها أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد
واليات تعرض فيها الصحفيون العتداء وحيد:         خ . 

           - والية أريانة : اعتداء لفظي مسؤول عنه موظفون عموميون
           - والية القصرين: اعتداء لفظي  مسؤول عنه أمنيون.

           - والية القيروان: اعتداء جسدي مسؤول عنه تجار.
           - والية الكاف: اعتداء جسدي مسؤول عنه مواطنون.

           - والية المنستير: تحريض مسؤول عنه نشطاء التواصل 
االجتماعي.
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           - باجة : اعتداء لفظي مسؤول عنه تاجر.
           - توزر: تحريض مسؤول عنه موظفون عموميون.

           - جندوبة : اعتداء لفظي مسؤول عنه موظفون عموميون.
           - زغوان : اعتداء لفظي مسؤول عنه إعالميون.

           - سليانة: اعتداء لفظي مسؤول عنه سائق

           • تورد ضمن خريطة تونس كل االعتداءات المسلطة على 
الصحفيين في الواليات:
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         2. االعتداءات الخطيرة على الصحفيات اإلناث:
سجلت وحدة الرصد خالل الفترة التي يشملها التقرير 120 اعتداء خطيرا 
من أصل 224 اعتداء. وقد كانت الصحفيات ضحايا اعتداءات خطيرة في 

54 حالة من أصل 120 حالة توزعت كما يلي: 
           - 22 حالة اعتداء لفظي

           - 14 اعتداء جسدي
           - 6 حاالت حرش جنسي

           - 6 حاالت تحريض
           - 4 حاالت تهديد

           - 2 حاالت اختراق الكتروني
وقد كان مسؤول عن هذه االعتداءات كل من: 

           - أمنيون في 14 حالة: 8 اعتداءات جسدية و 5 اعتداءات لفظية 
وحالة تحريض.

           - نشطاء التواصل االجتماعي في 7 حاالت: 4 حاالت اعتداء لفظي 
وحالتي تحريض وحالة تهديد. 

           - أنصار حزب سياسي في 6 حاالت : 3 حاالت حرش وحالة اعتداء 
جسدي وحالة اعتداء لفظي وحالة تحريض. 

           - لجان تنظيم في 5 حاالت : 3 حاالت اعتداء لفظي و2 حاالت اعتداء 
جسدي

           - معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 4 حاالت : حالتي اعتداء 
لفظي وحالة اعتداء جسدي وحالة تهديد

           - مجهولون في 4 حاالت : 3 حاالت تحرش وحالة اختراق الكتروني
           - مواطنون في 3 حاالت : حالتي اعتداء لفظي وحالة تهديد
           - اعالميون في 3 حاالت : حالة تهديد وحالتي اعتداء لفظي.

           - موظفون عموميون في حالتي اعتداء لفظي
           - نواب شعب في حالة تحريض

           - إدارة مؤسسات إعالمية في حالة اختراق الكتروني
           - أنصار قيس سعيد في حالة تحريض

           - سائق في حالة اعتداء لفظي
           - عمال بشركة خاصة في حالة اعتداء جسدي

           - تجار في حالة اعتداء جسدي
وقد توزعت هذه االعتداءات جغرافيا كما يلي:

           - 17 اعتداء طالت الصحفيات في والية تونس
           - 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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مؤشرات المساءلة في االعتداءات الخطيرة المرتكبة ضد   .II        
الصحفيات والصحفيين:

تلزم »مجلة اإلجراءات الجزائية« الدولة بالتحقيق في كل المزاعم 
والشكايات الواردة عليها بشأن حدوث اعتداءات ضد الصحفيين والعمل 

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

وتمثل محاسبة وإدانة االعتداءات المسلطة على الصحفيين أحد 
أهم ركائز منع عدم التكرار ومناهضة اإلفالت من العقاب، 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 المحاسبة واالدانة العلنية له قبوال بالعنف 

نفسه.
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 في تونس، وقد قامت الوحدة موفى 2019 
وخالل ورشات عمل متقدمة بتطوير مؤشر اإلدانة العلنية لقياس مدى 

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

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

           - اعتداء لفظي 
           - اعتداء جسدي

           - تحريض
           - تهديد

           - تحرش جنسي
           - استهداف مقر

           - اختراق الكتروني
           -  سرقة

نسبة عدد االعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة:  .1         
سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 120 اعتداء خطير من 

أصل 224 اعتداء أي بنسبة 54 بالمائة من جملة االعتداءات. وتعد هذه 
النسبة األعلى على مدى الخمس سنوات األخيرة.
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         2. نسبة الشكايات التي رفعها الصحفيون من جملة االعتداءات التي 
تستحق المالحقة

تقدم الصحفيون بـ 39 شكوى تعلقت بـ 39 اعتداء خطيرا من أصل 120 
اعتداء يستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 32.5 % أي بتأخر بنقطة 
ونصف مقارنة بالسنة المنقضية، حيث سجلت خالل تقرير السنة 

المنقضية نسبة تتبع قدرت بـ 34 بالمائة.
وقد تطورت نسبة التشكي على مدى الخمس سنوات المنقضية كما يلي

         3. الجهات مرجع نظر الشكايات المقدمة
وجهت الشكاوى في:

           -  19 شكاية الى السيد وكيل الجمهورية
           -  16 شكاية في مراكز األمن

           - الوحدة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة
           - شكاية لوزارة الداخلية

           - شكاية إلدارات المؤسسات اإلعالمية
           - لجنة أخالقيات المهنة بنقابة الصحفيين

           • االعتداءات الجسدية:
11 شكوى من اصل 34 حالة اعتداء جسدي طال الصحفيات والصحفيين 
32 بالمائة وقد تراجعت نسبة التشكي حيث سجلت الوحدة خالل التقرير 

السابق نسبة تشكي بلغت 83 بالمائة. 
ولم يتشكى الصحفيون والصحفيات في االعتداءات التي سلطت عليهم 

خالل االحتجاجات التي شهدتها تونس خالل أشهر فيفري ومارس من 
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سنة 2021 وما بعد 25 جويلية 2021 .
وقد وجهت هذه الشكاوي في : 

           - 6 حاالت إلى مراكز األمن في 5 مناسبات في والية تونس وفي 
مناسبة وحيدة في والية سيدي بوزيد.

           - 5 حاالت إلى السادة وكالء الجمهورية ، 3 حاالت في محكمة تونس 
1 و حالة في كل من محكمة الكاف وسوسة.

           • حاالت االعتداءات اللفظية: 
تم إيداع 9 شكاوى تعلقت بـ 9 حاالت من أصل 35 حالة اعتداء لفظي أي 
بنسبة 26 بالمائة أي بارتفاع بـ 5 نقاط مقارنة بنسبة السنة المنقضية 

والتي بلغت21 بالمائة.
وقد وجهت هذه الشكاوى في : 

           - 4 حاالت إلى السادة وكالء الجمهورية،  2 حاالت في محكمة نابل 
وحالة في أريانة وحالة في منوبة

           - 2 حاالت إلى مراكز األمن، بكل من واليتي سوسة وتونس.
           - حالة لدى فرقة مناهضة العنف ضد المرأة بباب بحر.

           - حالة لدى لجنة أخالقيات المهنة 
           - حالة لدى إدارة مؤسسة إعالمية

           • حاالت التحريض :
تم ايداع 6 شكاوي تعلقت بـ 6 حاالت تحريض من اصل 26 حاالت تحريض 
طالت الصحفيين أي بنسبة 23 بالمائة بتراجع بأربع نقاط بالنسبة للسنة 

السابقة والتي بلغت نسبة 27 بالمائة.
ولم يتوجه الصحفيون في أغلب االعتداءات الحاصلة على شبكات 

التواصل االجتماعي إلى التشكي.
وقد وجهت هذه الشكاوي إلى:

           - 4 حاالت إلى السيد وكيل الجمهورية بتونس. 
           - حالتين لدى مراكز األمن بوالتي سوسة وتونس. 

           • حاالت التهديد: 
تم إيداع 7 شكاوى تعلقت بـ 7 حاالت تهديد من أصل 12 حالة تهديد طالت 

الصحفيات والصحفيين أي بنسبة 58 بالمائة بزيادة تقدر بـ 8 نقطة 
مقارنة بالسنة المنقضية والتي بلغت 50 بالمائة.

وقد وجهت هذه الشكاوى إلى: 
           - 3 حاالت مراكز األمن بتونس

           - 3 حاالت إلى السادة وكالء الجمهورية، 2 حاالت بتونس وحالة 
بنابل

           - حالة واحدة لوزارة الداخلية 
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           • حاالت التحرش الجنسي: 
تم إيداع 2 شكاوى تعلقت بـ حالتي تحرش جسني من أصل 6 حاالت 

تحرش  طالت الصحفيات أي بنسبة 33 بالمائة ولم تبلغ الصحفيات 
ضحايا التحرش خالل التجمهرات على االعتداءات التي طالتهن نظرا 

لصعوبة االثبات.
وقد وجهت هذه الشكاوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس1. 

           • حاالت االختراق االلكتروني:
تم إيداع شكاية في حالة اختراق الكتروني من أصل حالتين طالت 

الصحفيات أي بنسبة 50 بالمائة لدى أنضار وكيل الجمهورية بمحكمة 
تونس1 في حين يتم العمل على تحرير شكاية في عالقة بحالة اختراق 

الكتروني لدى انضار هيئة المعطيات الشخصية.
           • حاالت استهداف مقر

تم إيداع شكايتين في 2 حاالت استهداف مقر من أصل 4 حاالت تم 
تسجيلها خالل الفترة التي يشملها التقرير لدى أنضار مراكز األمن 

بتونس أي بنسبة 50 بالمائة.
           • حاالت السرقة

تم إيداع شكاية تعلقت بحالة السرقة الوحيدة التي تم تسجيلها لدى مركز 
األمن بصفاقس.
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         4.مآل الشكايات القضائية
           أ. الشكايات التي مازلت في طور التشكي : 13

الشكايات التي مازالت في طور البحث االبتدائي : 21          ب. 
الشكايات التي تم الصلح فيها: 2           ج. 

          د. الشكايات التي حفظت: 2
         5. نسبة األحكام الصادرة من جملة الشكايات المرفوعة: حكم 

قضائي باإلدانة فقط في القضايا التي رفعها الصحفيون

         6. اإلدانات العلنية للجهات الرسمية: 
من ضمن 120 اعتداء مارسها منظورو الجهات الرسمية وبعد استثناء 

األحكام القضائية والتتبعات المثارة من النيابة العمومية ومن منظوريها، 
فإن الجهات الرسمية عملت على: 

           - اإلدانة العلنية لالعتداءات في 10 مناسبات فقط أي بنسبة 9 
بالمائة بتراجع نقطة عن السنة المنقضية والتي بلغت 10 بالمائة.

           - تبرير االعتداءات في 17 مناسبة أي بنسبة 15 بالمائة وبزيادة 
بعشر نقاط عن السنة المنقضية والتي بلغت النسبة 5 بالمائة 

           - اتخاذ إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة أي بنسبة 12.5 بالمائة 
           - الصمت عن االعتداءات في 71 مناسبة أي بنسبة  60 بالمائة 
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الخالصة
القضيــة  الصحفييــن وضمــان ســالمتهم  تظــل مســألة حمايــة 
األولــى المطروحــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، وقــد نجحــت 
تونــس كأول تجربــة إقليميــة وعربيــة فــي تركيــز آليــة رصــد مســتقلة 

تعمــل علــى تطويــر مؤشــرات مرتبطــة ســالمة الصحفييــن.
وتشــير هــذه المؤشــرات إلــى ارتفــاع منســوب العنــف القائــم علــى 
شــبكات  علــى  الصحفيــات  اســتهدف  والــذي  االجتماعــي  النــوع 
الصحفيــات  عانــت  وقــد  الميــدان،  وفــي  االجتماعــي  التواصــل 
كمــا  والمعنــوي.  المــادي  والعنــف  والتهديــد  التحريــض  حــاالت 
ضحيــة  التقريــر  يشــملها  التــي  الفتــرة  خــالل  الصحفيــات  وقــت 
التحــرش الجنســي فــي 6 مناســبات وضحيــة االختــراق االلكترونــي 
لحســابتهن ســواء لتشــويه ســمعتهن أو لوضعهــن تحــت طائلــة 
الصحفيــات  علــى   2021 فــي  أخطــر  العمــل  عالــم  وبــات  االبتــزاز. 
وبــات مــن الضــروري تطويــر خطــط عمليــة لتعزيــز حمايتهــن فــي 
عالــم العمــل وضمــان الفــرص المتكافئــة لهــن مــع زمالئهــن فــي 

العمــل مــن جانــب الحمايــة والســالمة المهنيــة.
ووجــد الصحفيــون أنفســهم فــي ظــل األوضــاع االســتثنائية التــي 
تعيشــها البــالد رهيــن صعوبــات عــدة حاولــت وضعهــم فــي مرمــى 
ســهام الصــراع السياســي، وقــد كانــت االعتــداءات التــي طالتهــم 
األشــد خطــورة علــى االطــالق عبــر التحريــض عليهــم وتهديدهــم 
واالعتــداء عليهــم ماديــا ومعنويــا. وقــد تضاعف العنف السياســي 
الــذي اســتهدف الصحفيــات والصحفييــن مــن قبــل المســاندين 
الميــدان  فــي  ســواء  االســتثنائية  اإلجــراءات  لهــذه  والمؤيديــن 
أو علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي. وقــد أنتجــت حالــة الفــراغ 
المؤسســاتي الــذي عانــت منــه الدولــة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 
الصحفييــن  علــى  لالعتــداء  منــاخ مالئــم  جويليــة  جويليــة و31   25
وســجلت خاللــه حالــة اعتــداء أي مــا يقــارب نســبة 9 بالمائــة مــن 
اجمالــي االعتــداءات فــي ســتة أيــام فقــط وبقــي المعتــدون فيهــا 
ــة االســتثنائية  يتمتعــون باإلفــالت مــن العقــاب. كمــا كانــت الحال
ــر مــن عقــد  ــذ أكث ــا تجاوزتهــا تونــس من ــروز قضاي مناخــا مالئمــا لب
وتــم  إعالميــة  خلفيــة محتويــات  علــى  الدولــة  أمــن  وهــي قضايــا 
ــة  ــة الصحفييــن فــي مناســبتين بمثــل هــذه التهــم علــى خلفي إحال
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محتويــات أنتجوهــا.
وتكشــف االتجاهــات العامــة لالعتــداءات تحديــات كبيــرة تواجــه 
الرقميــة وبمناهضــة  ترتبــط بســالمتهم  ســالمة الصحفييــن، 
العنــف المســلط علــى النســاء فــي عالــم العمــل خاصــة فــي 
المواضيــع المتعلقــة بالشــأن السياســي واالجتماعــي، كمــا بــات 
مــن الواضــح وفــق مؤشــرات االعتــداءات األمنيــة التــي طالــت 
الصحفيــات والصحفييــن فــي 72 مناســبة دافعــة باألمــن فــي 
صــدارة المعتديــن علــى الصحفييــن مجــددا وباعتــداءات تطــال 
الســالمة الجســدية والنفســية للصحفيــات والصحفييــن، كمــا 
ــا،  ــة مــع الصحفييــن الضحاي دخــل األمنيــون فــي نزاعــات قانوني

وتحــول الضحايــا الــي متهميــن. 
كمــا لــم تبــدي الســلطة التونســية تفاعــال إيجابيــا فــي التعامــل 
مــع حريــة الصحافــة رغــم قطعهــا لعديــد التعهــدات فــي مجــال 
إطــار  تركيــز  ودعــم  والصحافــة  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  تعزيــز 
ــة الســلطة التونســية  قانونــي لســالمة الصحفييــن، وبــدت إدان
الســنة  عــن  بنقطــة  وتراجعــت  بــل  ال  محتشــمة  لالعتــداءات 
المنقضيــة حيــث لــم تبلــغ خــالل الفترة التي يشــملها هذا التقرير 
ســوى 9 بالمائــة مــن جملــة االعتــداءات التــي مارســوها أعوانهــا، 
وهــو مــا يضــع جهودهــا فــي مناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب 
فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن وخاصــة الخطيــرة منهــا 

محــل متابعــة دقيقــة. 
االختفــاء  حالــة  كاملــة  ســنوات  ســبع  مــرور  بعــد  وتتواصــل 
الشــورابي  ســفيان  الصحفــي  ضحيتهــا  ذهــب  التــي  القســري 
والمصــور الصحفــي نذيــر القطــاري وســط غمــوض مصيرهمــا 
فــي ليبيــا. وبقيــت الســلطة السياســية حتــى اآلن ســلبية فــي 
ــا  ــن ليبي ــي بي ــادل قضائ ــذي هــو محــل تب تعاملهــا مــع الملــف ال
وتونــس ولــم تتقــدم الجهــود الدبلوماســية فــي هــذا المجــال 
وبقــي مصيــر الصحفييــن المختفيــن فــي ليبيــا غامضــا الــي اليوم.
تنفيــذ خّطــة  فــي مســار  االنخــراط  تونــس مزيــد  مــن  وينتظــر 
األمــم المتحــدة بشــأن ســالمة الصحفييــن ومســألة اإلفــالت 
مــن العقــاب عبــر تركيــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصــد 
التعبيــر  وحرّيــة  الصحافــة  حرّيــة  علــى  المســلطة  االعتــداءات 
الحمائيــة  التشــريعات  وتدعيــم  والعدالــة  االنتصــاف  لضمــان 
للصحفيــات والصحفييــن ومزيــد الســعي نحــو اإلدانــة العلنيــة 

الصحفييــن.  علــى  لالعتــداءات 
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التـوصيـات
رئاسة الجمهورية: 

           - اإلدانة العلنية لالعتداءات المسلطة على حرية الصحافة 
وحريــة التعبيــر لضمــان االنتصــاف والعدالــة ومحاســبة المعتديــن 
عبــر مالحقتهــم إداريــا وتحديــد المســؤوليات فــي االعتــداءات التــي 

طالــت الصحفيــات والصحفييــن.
           - الســهر علــى تعزيــز حمايــة حريــة التعبيــر والصحافــة عبــر 
مبــادرات تشــريعية تراعــي التزامــات تونــس بحمايــة الصحفييــن 

وتضمــن مكتســبات الحريــة التــي كرســها الدســتور التونســي.
ضمانــات  فيهــا  انفتاحــا  أكثــر  اتصاليــة  خطــة             - وضــع 
الشــفافية والتقيــد بحــق الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة 

مصادرهــا. مــن 
دفــع ملــف  إطــار  فــي  الكافــي  الدبلوماســي  الجهــد             - بــذل 
ــر القطــاري  الصحفــي ســفيان الشــورابي والمصــور الصحفــي نذي

فــي اتجــاه كشــف الحقيقــة حــول اختفائهمــا.

الحكومة التونسية:
           - اإلدانــة العلنيــة لالعتــداءات التــي تطــال الصحفييــن فــي 
تونــس ووضــع خطــة التصــدي لهــا تضمــن محاســبة منظوريهــا 

المنخرطيــن فــي االعتــداءات علــى الصحفييــن.

االعتــداءات  لرصــد  دائمــة ومســتقلة  آليــة وطنيــة             - تركيــز 
المســلطة علــى حرّيــة الصحافــة وحرّيــة التعبيــر لضمــان االنتصاف 

ــة. والعدال
الدولــة  موظفــي  مــع  اإلداريــة  التحقيقــات  نتائــج             - نشــر 

الصحفييــن. علــى  اعتــداءات  فــي  المتورطيــن 
           - ايقــاف العمــل بالعوائــق غيــر المشــروعة أمــام التــداول 

الــواردة بالمناشــير والمذكــرات الداخليــة. الحــر للمعلومــات 
           - تفعيــل مبــدأ النشــر التلقائــي وتعييــن مكلفيــن بالنفــاذ الــي 
المعلومــات فــي اإلدارات العموميــة عمــال بأحــكام قانــون النفــاذ 
الــي المعلومــات وضمانــا لحــق الصحفــي ومــن خلفــه المواطــن 

فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا.



59

القضاء:
           - إيقــاف إحالــة الصحفييــن خــارج اطــار القانــون المنظــم 
الخــاص  القضــاء  وأمــام   )116 و   115 )المرســومين  للمهنــة 

العســكري. كالقضــاء 
           - ضمــان مبــدأ االنتصــاف للصحفييــن الضحايــا لضمــان 
عــدم العــود فــي الجرائــم المرتكبــة فــي حــق الصحفييــن عبــر اجراء 
تحقيقــات محايــدة وســريعة وفعالــة فــي قضايــا االعتــداءات 

علــى الصحفييــن فــي أجــال معقولــة. 
إطــار  خــارج  القضــاء  علــى  الصحفييــن  احالــة             - إيقــاف 
القوانيــن الخاصــة للمهنــة الصحفيــة )المرســومين 115 و116(

           - مزيد الدفع في اتجاه كشــف الحقيقة في حالة االختفاء 
القســري الــذي ذهــب ضحيتــه كل مــن ســفيان الشــورابي ونذيــر 

القطــاري فــي ليبيا.

وزارة الداخلية: 
           - اإلدانــة العلنيــة لالعتــداءات التــي يمارســها أعوانهــا فــي 

حــق الصحفييــن وعــدم الدخــول فــي منطــق التبريــر.
           -  القيــام بالتحقيقــات الضروريــة والتلقائيــة فــي الحــاالت 
التــي تــورط فيهــا أعوانهــا فــي االعتــداء علــى الصحفييــن وضمان 

محاســبتهم.
           - دعــم مجهــودات خليــة األزمــة داخلهــا للتدخــل لفائــدة 
خــالل  النقابــة  مــع  الميدانــي  التنســيق  وتعزيــز  الصحفييــن 

األمنــي. الطابــع  ذات  واألحــداث  التظاهــرات 
السياسيون:

           - حــث مناصريهــم علــى االبتعــاد عــن خطــاب التحريــض 
علــى العنــف والكراهيــة وعــدم اقحــام الصحفييــن فــي صراعــات 

ال عالقــة لهــم بهــا.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينّفذ بالشراكة مع:
المفوضّية السامية لحقوق االنسان

اليونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو
مجلــــس أوروبـــــــــــــــــــــــــــــا
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