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تقرير شهر أفريل 2022   
         

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السالمة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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حريــة الــرأي والفكر والتعبير واإلعــــام والنشـــــــــر 
مضمونـــــــة 

هــذه  علــى  مســبقة  رقــــابة  ممارســة  يجــوز  ال 
يــــات الحر

بالحقــوق  المتعلقــة  الضوابــط  القانــون  »يحــّدد 
والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها 
بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابط 
ديمقراطيــة  مدنيــة  دولــة  تقتضيهــا  لضــرورة  إال 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات األمن 
العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو 
اآلداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن 
الهيئــات  وتتكفــل  وموجباتهــا.  الضوابــط  هــذه 
أي  مــن  والحريــات  الحقــوق  بحمايــة  القضائيــة 

انتهــاك.
ال يجــوز ألي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق 

اإلنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور«.

الفصل 31 من الدستور التونسي

الفصل 49 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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كان شــهر أفريــل 2022 شــهر صعــب علــى الصحفييــن/ات فــي ظــل مــا ســبقه مــن خطابــات 
ــم  ــد بمقاضاته ــالم والتهدي ــائل اإلع ــى وس ــه عل ــن مؤيدي ــة وم ــس الجمهوري ــن رئي ــض م تحري
ــن القومــي.  ــى األم ــر عل ــا خط ــة أن فيه ــس الجمهوري ــدى رئي ــدو ل ــد يب ــداث ق ــم أح لتغطيته
وهــي ال تتعــدى قيــام وســائل اإلعــالم بدورهــا األساســي فــي نقــل وجهــات النظــر المختلفــة، 
ومنهــا تلــك الرافضــة لسياســة حكمــه، فــي إطــار نقــل المعلومــة إلــى الجمهــور احترامــا لفكــره 

ولحقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة. 

وقــد عقــب هــذا الوضــع غيــر المســتقر أعمــال تحريــض علــى الصحفيين وأعمــال انتقامية بســبب 
حــدة النقــد الصحفــي ـفـي حــق بعــض المؤسســات اإلعالميــة، قــادت المحكمــة العســكرية 
الدائمــة بتونــس بإصــدار قــرار بالســجن فــي حــق أحــد الصحفييــن علــى خلفيــة انتقــاده لرئيــس 
الجمهوريــة ضمــن برنامجــه بتهــم متعلقــة باألمــن القومــي وبإتيــان أمــر موحــش ضــد رئيــس 
ــزام  ــة علــى مثــل هــذه األحــكام التــي تخــرق الت ــر صمــت رئاســة الجمهوري ــة. ويعتب الجمهوري
تونــس دوليــا منــذ جــوان 2020 بعــدم ســجن الصحفييــن، موافقــة منــه علــى مــا صدر فــي حقهم 
مــن أحــكام ومالحقتهــم بتهــم تــم التخلــي عنهــا بعــد الثــورة التونســية فــي إطــار احتــرام حريــة 

الصحافــة وحريــة التعبيــر. 

كمــا أصــدرت محكمــة نابــل االبتدائيــة حكمــا بالســجن فــي حــق مراســل إذاعــي علــى خلفيــة خبــر 
نشــره فــي مؤسســته اإلعالميــة، مــا يعتبــر خرقــا لاللتزامــات واتمــام لمســار اســتبعد فيه الســادة 
القضــاة القانــون المنظــم للمهنــة وكمثــال علــى ذلــك اعتمادهــم نصوصــا بمجلــة االتصــاالت 
أداة لتجريــم العمــل الصحفــي، رغــم اعتمــاد الصحفييــن/ات علــى الســلطة القضائيــة للقيــام 
ــة تراعــي طبيعــة عملهــم  بدورهــا األساســي فــي حمايــة الحريــات وكضامــن لمحاكمــات عادل
الصحفــي. وهنــا يجــد الصحفيــون أنفســهم أمــام خيبــات أمــل متتاليــة مــن االحــاالت القضائيــة 
خاصــة بعــد 25 جويليــة 2021، تاريــخ اعــالن األوضــاع االســتثنائية حيــث تواتــر تتبعهــم بنصــوص 

تجرمهــم تعتمــد عقوبــات ســالبة للحريــات واســتبعاد القانــون المنظــم لمهنتهــم.

مقـدمة عــــامة
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علــى الصعيــد الوطنــي شــهد شــهر أفريــل 2022 تظاهــرات رياضية كبيــرة وعنفا كبيرا مســلطا 
علــى الجماهيــر الرياضيــة أو بيــن الفــرق الرياضيــة وقــد كان الصحفيــون ضحايــا منســوب العنــف 
المســجل فــي المالعــب بعــد المقابــالت الرياضيــة ســواء مــن قبــل األمــن الــذي عــاد إلــى صــدارة 
ترتيــب المعتديــن أو مــن قبــل الرياضييــن أنفســهم بســبب نقــل العنــف المتبــادل بينهــم وبيــن 

الجماهير. 

وهنــا تؤكــد النقابــة أن واقــع عمــل الصحفييــن أصبــح مــأزوم وغيــر آمــن وال يحتــرم الضمانــات 
ــح ال  ــع أصب ــفاف. واق ــددي وش ــر وتع ــالم ح ــود اع ــية فــي وج ــورة التونس ــا الث ــاءت به ــي ج الت
يســمح للصحفييــن بالقيــام بدورهــم الرقابــي ودورهــم فــي المســاءلة وفــي لعــب دور الوســيط 

بيــن المواطــن والســلطة القائمــة.

ــة ناقــوس الخطــر إزاء مــا يعانيــه الصحفيــون مــن أشــكال تحريضيــة وتهديــدات  وتــدق النقاب
شــّتى، إلــى جانــب مــا يســلط عليهــم مــن عنــف مــادي ونفســي، ســاهم بــدور كبيــر فــي التأثيــر 

علــى نوعيــة المحتويــات المقدمــة ويوشــك أن يخلــق نوعــا مــن الرقابــة الذاتيــة لديهــم.

وحدة الرصــد بمركــز السالمـة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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انخفــض نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــالل شــهر 
ــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة  ــة بشــهر مــارس المنقضــي، حي ــل 2022 مقارن أفري
المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 10 اعتــداءات مــن أصــل 16 إشــعارا بحالــة ، أغلبهــا تــم 

تســجيلها عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي واالتصــاالت المباشــرة.

ــعارا  ــل 23 إش ــن أص ــداء م ــي 17 اعت ــارس المنقض ــهر م ــالل ش ــجلت خ ــد س ــة ق ــت النقاب وكان
ــا ــة بلغته بحال

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع االجتماعي إلى 8 رجال وامرأة واحدة. 

مقدمة إحصائية

ــا فــي 9 مؤسســات إعالميــة  ويعمــل الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الضحاي
مــن بينهــا 4 إذاعــات و3 مواقــع الكترونيــة وجريــدة مكتوبــة وحيــدة وقنــاة تلفزيــة وحيــدة. 
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وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة.

ــة  ــبات، والرياضي ــية فــي 4 مناس ــع السياس ــى المواضي ــا عل ــون/ات الضحاي ــل الصحفي ــد عم وق
ــا.  ــكل منه ــبات ل ــة فــي 4 مناس واالجتماعي

وكان الصحفيــون/ات ضحايــا االعتــداءات الجســدية فــي 3 مناســبات وحكــم عليهــم/ن بالســجن 
فــي مناســبتين وتــم منعهــم/ن مــن العمــل فــي مناســبتين.

وتعــرض الصحفيــون/ات إلــى االعتــداء اللفظــي والتهديــد والتحريــض فــي حالــة وحيــدة لــكل 
منهــا.  
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ــاء الحقيقــي وفــي  ــبات فــي الفض ــن/ات فــي 8 مناس ــى الصحفيي ــداءات عل ــت االعت ــد وقع وق
ــي. ــاء االفتراض ــبتين فــي الفض مناس

وقــد تصــدر األمنيــون قائمــة المعتديــن علــى الصحفييــن بـــ 3 حــاالت لــكل منهمــا فــي ارتفــاع 
لنســب االعتــداءات األمنيــة، كمــا كان والرياضيــون والجهات القضائية مســؤولون عن اعتداءين 
لــكل منهــم. وكان المواطنــون والمســؤولون الحكوميــون ونشــطاء التواصــل االجتماعــي 

مســؤولون عــن اعتــداء وحيــد فــي حــق الصحفييــن.
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شــهد شــهر أفريــل 2022 ارتفــاع نســب االعتــداءات التــي مارســها أعــوان األمن ضــد الصحفيين، 
وكانــت أغلــب هــذه االعتــداءات ذات طابــع عنيــف انجر عنها أضرار جســدية ونفســية للصحفيين 
وأضــرار لمعداتهــم وخاصــة خــالل المناســبات الرياضيــة الكبــرى التــي شــهدتها البــالد خــالل 

نهايــة شــهر أفريــل، والتــي عرفــت بدورهــا أعمــال عنــف فــي صفــوف الرياضييــن والجمهــور.

اعتداءات أمنية
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انخرطــت الجهــات القضائيــة ـفـي اصــدار أحــكام بالســجن ـفـي حــق الصحفييــن علــى خلفيــة 
ــجن  ــدم س ــة بع ــس الدولي ــات تون ــا اللتزام ــر خرق ــا يعتب ــو م ــة وه ــات إعالمي ــم لمحتوي انتاجه

ـى انتكاســة حقيقــة ـفـي مجــال حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة.   الصحفييــن، ويؤشــر إـل

القضاء يصدر احكام
سالبة للحرية
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عنــف يطــال الصحفييــن فــي 
شــبكات  وعلــى  الماعــب 

التواصــل االجتماعــي

كانــت المالعــب خــالل شــهر أفريــل 2022 المــكان األخطــر علــى الصحفييــن حيــث تعــرض 
ـى اعتداءيــن مــن رياضييــن خــالل تغطيتهــم تبــادل العنــف بينهــم. كمــا كان  الصحفيــون إـل
الصحفيــون ضحايــا التهديــد والتحريض عبر شــبكات التواصــل االجتماعي وعبر وســائل االتصال. 
وتواصــل انخــراط الجهــات الرســمية ـفـي االعتــداء علــى الصحفييــن عبــر اتخــاذ المســؤولين 
الحكومييــن مقاطعــة بعــض وســائل اإلعــالم نظــرا النتقادهــا للسياســات المتخــذة مــن قبلهــم. 
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التعليق القانوني العام
تواصلــت خــالل شــهر أفريــل المنقضــي حمــالت االعتــداءات واالنتهــاكات   ضد الجســم الصحفي 

فــي مختلــف مناطــق البــالد وضــد المصوريــن والمراســلين وضد المؤسســات اإلعالميــة ذاتها.

تعليمـــات:
مــن األســاليب التــي تعتمدهــا الســلط السياســية المركزيــة منهــا والجهويــة هــي الضغــط علــى 
مؤسســات إعالميــة بعينهــا بســبب خطهــا التحريــري او بســبب مقــاالت او تحقيقــات انجزهــا 

الصحفيــون العاملــون فيهــا. 
وتحــت هــذه الذرائــع الواهيــة تــم اســتثناء مؤسســات إذاعيــة مــن الدعــوة لتغطيــة زيــارة رئيــس 
الدولــة الــى ضريــح الرئيــس األســبق بورقيبــة بمدينــة المنســتير. وقــام وال بإعطــاء تعليمــات 
لمســؤولي اإلدارات الجهويــة بمقاطعــة احــدى اإلذاعــات المحليــة، كمــا تناهــى الــى علــم بعض 
المؤسســات اإلعالميــة انــه تــم وضعهــا ضمــن قائمــة ســوداء بســبب بثهــا للجلســة االفتراضيــة 

لمجلــس نــواب الشــعب المنحــل.
وتعتبــر األســاليب أعــاله عقوبــات وهرســلة مســلطة علــى المؤسســات اإلعالميــة بســبب 
عملهــا او خطهــا التحريــري، وهــي أســاليب تؤشــر الــى ان الســلطة القائمــة ترغــب فــي تطويــع 
المؤسســات اإلعالميــة واخضاعهــا لفائــدة خطهــا السياســي. وتصنــف الممارســات المذكــورة 
علــى انهــا عرقلــة للنفــاذ الــى االخبــار والمعلومــات وتمييــزا بين المؤسســات اإلعالميــة وتقييدا 

لحــق المواطــن فــي اعــالم حــر وتعــددي وشــفاف، طبــق المــادة 9 مــن المرســوم 115.
ولــم يقتصــر التضييــق علــى المؤسســات اإلعالميــة علــى أجهــزة الدولــة بــل تجــاوزه الى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي حيــث بلغــت تهديــدات وشــتائم الــى احدى المؤسســات اإلعالميــة بدعوى 
انهــا مؤسســة مرتزقــة وتعمــل بمقابــل لفائــدة أطــراف سياســية دون أي ادلــة او اثباتــات وهــي 
ممارســات تدخــل تحــت طائلــة االحــكام الجزائيــة الــواردة بالمرســوم 115 وبالمــادة 245 مــن 

المجلــة الجزائيــة.
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الصحافة الرياضية:
يعانــي الصحفيــون الرياضيــون االمريــن اثنــاء أداء عملهــم داخــل المالعــب والقاعــات الرياضيــة. 
ــة  ــور الرياض ــرطة وجمه ــوان الش ــل أع ــن قب ــريحة م ــذه الش ــى ه ــتى عل ــداءات ش ــلط اعت وتس

ــيرين. ــن والمس والالعبي
واثنــاء محاولتــه تصويــر بعــض المشــاهد تعــرض صحفــي بقاعــة صفاقــس الرياضيــة الــى الســب 
ــل  ــن نق ــه م ــدف كان منع ــر، واله ــق الزائ ــي الفري ــل العب ــن قب ــف م ــة التعني ــتم ومحاول والش
الصــورة. للجمهــور. وبســبب خــالف بســيط مــع عــون امــن تعــرض صحفــي رياضــي الــى العنــف 
الشــديد داخــل حافلــة االمــن بمنطقــة القرجاـنـي بتونــس العاصمــة. وتعــرض صحفــي ثالــث 
بصفاقــس الــى الضــرب بالماتــراك والمنــع مــن دخــول الملعــب ومحاولــة احتجــاز بطاقــة عملــه 

علــى يــد أعــوان شــرطة.
ومــرة أخــرى تؤكــد وحــدة الرصــد علــى خطورة األوضــاع التي يعمل فيهــا الصحفيــون الرياضيون 
ــر األوضــاع  ــة وتوت ــة المقابــالت الرياضي ــد نهاي ــرة وخاصــة عن وتعرضهــم الــى انتهــاكات خطي

ممــا يدفــع البعــض الســتغالل تلــك الظــروف واالعتــداء عليهــم.

تهديدات:
مــازال الفضــاء االفتراضــي ســاحة لالعتــداء علــى الصحفييــن ومحاولــة ترهيبهــم وثنيهــم عــن 
ــة  ــات الداخلي ــرة فــي الجه ــم الظاه ــات. وتتفاق ــار والمعلوم ــل االخب ــم فــي نق ــام بواجبه القي
للبــالد حيــث تكــون حمايــة الصحفــي أضعــف فــي مواجهــة مافيــات تجاريــة واجراميــة تحــاول 
ــا عــن ممارســاتها. وبســبب  ــث علن ــم الحدي ــى بعــض القطاعــات وترفــض ان يت وضــع يدهــا عل
تدوينــة نشــرها صحفــي بإحــدى جهات الســاحل حول اســتغالل المواقف العشــوائية للســيارات 

تعــرض الــى وابــل مــن التهديــدات لتحذيــره مــن مغبــة العــودة الــى الموضــوع. 
ويجرم المرسوم 115 ممارسات التهديد سواء أدت الى وقوع الجريمة او لم تؤد الى ذلك.

ماحقات قضائية: 
خــالل الشــهر المنقضــي تعرضــت احــدى الصحفيــات الــى متابعــات قضائيــة متالحقــة بســبب 
ـي بهــا خــالل بعــض المســاحات االذاعيــة التــي  مدوناتهــا وكذلــك بســبب ارائهــا التــي تدـل

ــا. ــارك فيه تش
ونســب للصحفيــة اتهامــات باإلســاءة الــى موظــف عمومــي ونشــر اخبــار زائفــة. وفــي مرحلــة 

ثانيــة تــم ايقافهــا واتهامهــا باإلســاءة الــى موظــف امــن والحقــا تــم إطــالق ســراحها.
وتعتقد وحدة الرصد ان الضغط على الصحفية المعنية يأتي على خلفية آرائها ومواقفها.

وـفـي ســياق آخــر فانــه ال بــد مــن اإلشــادة بقــرار النيابــة العموميــة حفــظ التهــم ـفـي حــق 
صحفييــن تــم القــاء القبــض عليهمــا وهمــا بصــدد تصويــر تحقيــق صحفــي يتعلــق بمــوت الشــاب 

ــب رادس. ــرب ملع ــارس 2018 ق ــدي موفــي م ــر العبي عم
وكانــت الشــرطة تعســفت بحــق الصحفييــن وذلــك بإلقــاء القبــض عليهمــا ومنعهمــا مــن 

ـى مقــر أمنــى واســتجوابهما بــدون أي موجــب قانوـنـي. مواصلــة عملهمــا وجلبهمــا اـل
وتصنــف ممارســات الشــرطة بانهــا خــرق لحريــة الصحافــة والتعبيــر واعتقــاالت تعســفية ضــد 

صحفييــن بســبب أداء عملهــم، وهــي كذلــك تعطيــل لحريــة العمــل.
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الخط التحريري:
ال شــك ان لــكل مؤسســة إعالميــة خطهــا التحريــري والــذي يمكــن ان يكــون توجهــا أيديولوجيا 
او سياســيا عامــا، تدافــع عنــه مــن خــالل تنــاول االخبــار واالحــداث، اال ان ذلــك يجــب ان ال يحــّول 
الوســيلة اإلعالميــة الــى بــوق دعايــة تمــارس مــن خاللهــا البروباقانــدا السياســية الفجــة وتضرب 
قواعــد الموضوعيــة والتــوازن. وبخــالف ذلــك فانــه عليهــا ان تقبــل بــان تصنــف علــى انهــا 
مؤسســة دعايــة وليســت مؤسســة صحفيــة. وفــي التاريــخ وجــدت عديــد المؤسســات اإلعالميــة 
ــف او  ــن الطوائ ــض بي ــة والتباغ ــات الكراهي ــث خطاب ــض وب ــال التحري ــاهمت فــي اعم التــي س
االثنيــات. وأدى ذلــك إلــى وقائــع خطيــرة فــي دول عديــدة وابــرز مثــال علــى ذلــك رونــدا، وعليــه 
ــا مــن الصحافــة  ــر بالخــط التحريــري ال يمكــن ان يســتقيم. ونكــون بذلــك قــد خرجن فــان التبري

واالعــالم الــى بوتقــة البروباقانــدا او مؤسســات الدعايــة السياســية.

ان بالدنــا تشــهد منــذ عشــر ســنوات مناخــا إعالميــا مختلفــا عّمــا ســبقه يتميــز بحريــة تأســيس 
المؤسســات اإلعالميــة وتنــاول الموضوعــات العامــة، وتحققــت فيهــا عديــد المكاســب وابــرزت 
كذلــك عديــد الســلبيات ومنهــا تأثيــر المــال السياســي الفاســد والضغــوط الحزبيــة والسياســية 

علــى الصحفييــن وعلــى المؤسســات ذاتهــا.
ومــرت البــالد بعديــد االزمــات السياســية، وقــد لعــب االعــالم دوره مــن خــالل عــرض وجهــات 
ــة.  ــة االنتقــال الــى الديمقراطي ــد فــي مرحل ــك مفي ــد ان ذل النظــر المختلفــة للجمهــور، واألكي
وال حيــاة للصحافــة دون حريــة ودون ضمــان حقــوق الصحفييــن الماديــة والمعنويــة، لكــن 
منــاخ الحريــة يجــب اال يكــون مطيــة لتأجيــج الصراعــات والنفــخ فيهــا خدمــة ألجنــدات إقليميــة 
أصبحــت معلومــة للجميــع. ولنذكــر ان مؤسســات إعالميــة تعمــل بتونــس ال تتمتــع بنفــس 
قــدر الحريــة فــي البلــد األصلــي وال تتيــح للمؤسســات اإلعالميــة التونســية العاملــة بهــا تجــاوز 

الخطــوط الحمــراء وخاصــة فــي عالقــة باألوضــاع الداخليــة لتلــك البلــدان.
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إن النقـــابة الوطنيــــة للصحفييـــن التونسييــــن وبعــــــد مــــا سجلتــــه مـــــــن اعتـــــداءات
على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خال شهر أفريل 2022 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى: 
احتــرام حــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات واالبتعــاد عــن التمييــز واالقصــاء   •
القائــم علــى قواعــد الــوالء والمعارضــة، واحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن وســائل اإلعــالم 

فــي التغطيــة اإلعالميــة ألنشــطة رئاســة الجمهوريــة. 
ــر علــى وســائل اإلعــالم وتخصيــص  ــاح أكث تعديــل السياســة االتصاليــة فــي اتجــاه االنفت  •

ــة. ــة والدولي ــالم الوطني ــائل اإلع ــع وس ــة م ــة تفاعلي ــاط إعالمي نق
2. رئاسة الحكومة إلى: 

إلــزام مســؤولي الدولــة باحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص وإدانــة كل الممارســات اإلقصائيــة   •
وضربهــم لحــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات وحــق الجمهــور فيهــا.

•  االلغــاء الفــوري للمنشــور عــدد 20 والمنشــور عــدد 19 الــذي يضــع عوائــق غيــر مشــروعة 
أمــام الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة مــن مصادرهــا واحتــرام قواعــد الشــفافية التــي 
ــر  ــة أكث ــة اتصالي ــاج سياس ــر انته ــاء الديمقراطــي عب ــية للبن ــات األساس ــن الضمان ــر م تعتب

انفتاحــا علــى وســائل اإلعــالم.
•  انهــاء حالــة الفــراغ االداري علــى رأس المؤسســات االعالميــة الوطنيــة طبــق الــرأي 

المطابــق
3. الجهات القضائية إلى:

ــن واســتبعاد النصــوص ذات  اعتمــاد المرســوم 115 كســند قانونــي لمالحقــة الصحفيي  •
الطابــع التجريمــي كقانــون مكافحــة اإلرهــاب والمجلــة الجزائيــة واعتمــاد معيــار الضــرورة 

والتناســب فــي الملفــات التــي تطــرح لديهــم/ن علــى مبــدأ خدمــة المصلحــة العامــة.
عــدم خــرق االتفاقيــات وااللتزامــات التــي تعهــدت بهــا تونــس علــى المســتوى الدولــي   •
ــى  ــن وعل ــاب الصحفيي ــى رق ــلط عل ــا تس ــول الــى عص ــدم التح ــن وع ــجن الصحفيي ــدم س بع

ــم. حريته

التوصيــــــات
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4. وزارة الداخلية 
ــات  ــة والعقوب ــات اإلداري ــج التحقيق ــيين بنتائ ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــد النقاب م  •
المتخــذة فــي حــق المعتديــن علــى الصحفييــن منــذ ســتبمبر 2021 للتأكيــد علــى جديتهــا 

فــي محاســبة منظوريهــا الذيــن انخرطــوا فــي أعمــال عنــف علــى الصحفييــن/ات.
محاســبة أعوانهــا المتورطيــن فــي االعتــداءات علــى الصحفييــن خــالل شــهر أفريــل ومــد   •

النقابــة بنتائجهــا.
ــوص  ــالمة والنص ــد الس ــن وقواع ــع الصحفيي ــل م ــد التعام ــر بقواع ــور يذك ــم منش تعمي  •

القانونيــة المنظمــة للعمــل الميداـنـي لتفــادي التضييــق علــى حريــة العمــل.

5. الجامعة التونسية للكرة الطائرة: 
اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة المناســبة فــي حــق الرياضييــن الذيــن انخرطــوا فــي اعتــداءات   •
بواليــة  جــدت  التــي  األخيــرة  الرياضيــة  للتظاهــرات  تغطيتهــم  خــالل  الصحفييــن  علــى 

صفاقــس.
6.الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

ــن  ــة للصحفيي ــة الوطني ــة بالنقاب ــالمة المهني ــز الس ــد بمرك ــدة الرص ــدى وح ــكي ل التش  •
التونســيين عــن كل االعتــداءات التــي تطالهــم خــالل تأديتهــم لمهامهــم. 
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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