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تقرير شهر جوان 2022

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السالمة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخرين 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــا. يختاره

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات 
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 
ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

ــة: ــون ضروري وأن تك

أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.

أو  العــام  النظــام  أو  ب( لحمايــة األمــن القومــي 
العامــة. اآلداب  أو  العامــة  الصحــة 
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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كان شــهر جــوان 2022 األقســى علــى الصحفييــن خــالل األشــهر الثالثــة األخيــرة حيــث تواصــل 
ارتفــاع نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، وفــي الوقــت 
الــذي تســتعد فيــه تونــس لخــوض غمــار االســتفتاء علــى مشــروع الدســتور المقــدم مــن قبــل 
رئيــس الجمهوريــة. وقــد أصبــح منــاخ الصحفييــن/ات أكثــر تعقيــدا مــن أي وقــت مضــى فــي 
ظــل الضبابيــة ـفـي عمليــة تنظيــم عملهــم مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات 
والتصريحــات المتتاليــة لعناصرهــا والتــي تنبــؤ بتضييقــات مســتقبلية علــى حريــة العمــل 

ــن/ات. ــل الصحفيي ــى عم ــروعة عل ــر المش ــق غي ــة والعوائ الصحفــي والرقاب

ــب  ــف يج ــتفتاء هــي مواق ــة لالس ــة والمقاطع ــد والمعارض ــا ان التأيي ــة تأكيده ــدد النقاب وتج
احترامهــا وضمــان حقهــا فــي التعبيــر خــالل فتــرة الحملــة االنتخابيــة، وتشــدد علــى أن هيئــة 
ــائل  ــى وس ــات عل ــليط عقوب ــة بتس ــدة المخول ــة الوحي ــري هــي الجه ــمعي البص ــال الس االتص

ــة. ــة االنتخابي ــر الحمل ــل المشــهد فــي حــال تجــاوز معايي اإلعــالم والعمــل علــى تعدي

ــة مــن أي  ــر ضبابي ــة أكث ــرة الحالي ــات المتعلقــة بســالمة الصحفييــن خــالل الفت وباتــت الضمان
وقــت مضــى فــي ظــل انخــراط سياســيين/ات فــي خطــاب التحريــض علــى الصحفييــن/ات، خاصــة 
مــن أنصــار مشــروع الدســتور الجديــد وقــرارات الرئيــس قيــس ســعيد، حيــث تواتــرت خطابــات 
التخويــن واالتهامــات بالعمالــة ونســبة أمــور غيــر حقيقيــة لهــم ـفـي محاولــة لتشــويههم. 
ــة  ــذي يمكــن أن يصنــف فــي خان ويتواصــل إزاء هــذه الحمــالت صمــت الســلطة التونســية وال

التواطــؤ مــع هــذا الخطــاب بمــا يخــدم مصالحهــا.

كمــا اتخــذت هــذه الخطابــات بعــدا تشــويهيا فــي احداهــا قائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
فــي حــق احــدى الصحفيــات.

وتجــدد النقابــة دعوتهــا لكافــة األطــراف إلــى الحــد مــن هــذا الخطــاب واتخــاذ كل اإلجــراءات 

مقـدمة عــــامة
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الكفيلــة بتوفيــر منــاخ مالئــم وآمــن لعمــل الصحفييــن تفاديــا لمــا لهــذه الخطابــات مــن تأثيــرات 
ــة وتهــدد الســالمة  ــة والتــي مــن شــأنها أن تهــدد التعددي ــات اإلعالمي ــى المحتوي ســلبية عل

النفســية والمهنيــة للصحفييــن/ات.

آليــات اســتهداف الصحفييــن إلرهابهــم واخضاعهــم  آليــة مــن  التحريــض  ومثلــت حمــالت 
واســتهداف  الجمهوريــة  رئيــس  خيــارات  وتحديــدا  الســلطة  أجنــدات  لخدمــة  وتطويعهــم 
ــة المزعجيــن لمــا لهــا مــن نفــس نقــدي لمــا يحــدث والــذي  األصــوات التــي صنفوهــا فــي خان
تســتوجبه الحرفيــة المهنيــة للصحفييــن، وقــد وضعــت هــذه الممارســات الصحفييــن/ات تحــت 

ــر. ضغــط كبي

كمــا تواصلــت خــالل شــهر جــوان 2022 تبعــات المنشــور عــدد 19 الصــادر عــن رئاســة الحكومــة 
ومــا اســتتبعه مــن مراســالت داخليــة للــوزارات وضعــت عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن/

ات خاصــة داخــل الجهــات وهــو مــا حــرم المواطنيــن/ات فيهــا مــن معلومــات ذات طابــع حيوي 
متعلقــة بالجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة المؤثــرة فــي حياتهــم اليوميــة.

ــة دعــوة الحكومــة إللغــاء هــذه المناشــير والمراســالت لمــا فيهــا مــن ضــرب  وتواصــل النقاب
لحــق الحصــول علــى المعلومــات والنفــاذ اليهــا فــي ظــل غيــاب الشــفافية مــن قبلهــا وعــدم 
احترامهــا لمبــدأ النشــر التلقائــي المنصــوص عليــه بمقتضــى القانــون وعــدم التــزام الدولــة 

بتعهداتهــا القانونيــة وبالشــفافية وااللتــزام بالخضــوع للمســاءلة إزاء مواطنيها/تهــا. 
وألن ســاندت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين نضــاالت الســادة القضــاة مــن أجــل 
ــيين/ات  ــن/ات وللتونس ــاف للمواطني ــدل وانص ــلطة ع ــاء كس ــتقاللية القض ــى اس ــاظ عل الحف
ـى احتــرام  وغيــر التونســيين/ات علــى قــدم المســاواة، اال أنهــا تدعــو القضــاة مــرة أخــرى إـل
القوانيــن المنظمــة لعمــل الصحفييــن وعــدم إحالــة الصحفييــن/ات خــارج اإلطــار القانوـنـي 

المنظــم لعملهــم.

كمــا تذكــر النقابــة الســادة القضــاة أن العمــل الصحفــي يدخــل فــي إطــار العمــل المدنــي الــذي 
ـى خدمــة المصلحــة العامــة وال يمكــن بــأي حــال أن تتــم مســاءلة مدنييــن أمــام  يهــدف إـل
المحاكــم العســكرية، وتجــدد دعوتهــا للســادة القضــاة العســكريين إلــى التخلــي عــن القضايــا 

ــر. ــة التعبي ــرام مقومــات حري ــر إلــى القضــاء المدنــي واحت ــة التعبي المتعلقــة بحري

وتدعــو النقابــة كل األطــراف إلــى احتــرام حريــة العمــل الصحفــي وعــدم وضــع الصحفييــن تحــت 
الضغــط ومحــاوالت التطويــع والترهيــب مــن قبــل أي جهــة كانــت لمــا للصحافــة مــن دور 
ــة التــي تمــر بهــا البــالد و مســاهمتها فــي  مجتمعــي مهــم فــي مثــل هــذه المراحــل التاريخي

ــارات المســتنيرة لمصلحــة البــالد. ــه إلــى الخي ــرأي العــام وقيادت ــارة ال ان

وحدة الرصــد بمركــز السالمـة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تواصــل ارتفــاع نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــالل 
شــهر جــوان 2022 مقارنــة بشــهر مــاي المنقضــي، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة 
المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 18 اعتــداء مــن أصــل 24 إشــعارا بحالــة، ورد 
أغلبهــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وخــالل رصــد ومتابعــة وســائل اإلعــالم إضافــة إلــى 

االتصــاالت المباشــرة.
وكانــت النقابــة قــد ســجلت خــالل شــهر مــاي المنقضــي 17 اعتــداء مــن أصــل 23 إشــعارا بحالــة 

بلغتهــا عبــر االتصــاالت المباشــرة وعبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي.
وقــد عــاد نســق االعتــداءات لالرتفــاع منــذ شــهر مــاي 2022 بعــد انخفاضــه خــالل شــهري 

ــي: ــا يل ــل كم ــري وأفري فيف

مقدمة إحصائية
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وقد طالت االعتداءات 26 ضحية، توزعوا حسب النوع االجتماعي إلى 13 نساء و13 رجال.

21 صحفيا/صحفيــة و3 مصوريــن/ات  ـى  إـل الخطــط  االعتــداءات حســب  تــوزع ضحايــا  وقــد 
ومعلــق مؤسســة  وصاحبــة  صحفييــن/ات 
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ــا فــي 13 مؤسســة إعالميــة  ويعمــل الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الضحاي
مــن بينهــا 6 إذاعــات و4 مواقــع الكترونيــة و2 قنــوات تلفزيــة وصحيفــة مكتوبــة وحيــدة.

ـى 8 مؤسســة خاصــة و2 مؤسســات عموميــة و 2 مؤسســات  وتتــوزع هــذه المؤسســات إـل
جمعياتيــة ومؤسســة مصــادرة وحيــدة مــن ضمنهــا 11 مؤسســة تونســية و2 مؤسســات أجنبية



10

وكان الصحفيــون/ات ضحايــا المضايقــة فــي 5 مناســبات وضحايــا التحريــض فــي 5 مناســبات. 
ـى التتبــع القضائــي واالعتــداء الجســدي والمنــع مــن العمــل  كمــا تعــرض الصحفيــون/ات إـل

ــكل منهــا. ــن ل وحجــب المعلومــات فــي حالتي
وقــد وقعــت االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات فــي 5 مناســبات فــي الفضــاء االفتراضــي وفــي13 

مناســبة فــي الفضــاء الحقيقــي.

وقــد عمــل الصحفيــون/ات الضحايــا علــى المواضيــع السياســية فــي 9 مناســبات، واالجتماعيــة 
ـفـي 4 مناســبات والقضائيــة ـفـي 2 مناســبات والفالحيــة والرياضيــة والبيئيــة ـفـي مناســبة 

وحيــدة لــكل منهــا
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وقــد تصــدر السياســيون/ات قائمــة المعتديــن علــى الصحفييــن بـــ 4 حــاالت تالهــم كل مــن 
نشــطاء شــبكات التواصــل االجتماعــي والموظفــون العموميــون بـــ 3 حــاالت لــكل منهمــا.

كمــا كانــت الــوزارات مســؤولة عــن 2 اعتــداءات وكان مســؤولون محليــون وأســاتذة جامعيــون 
وأمنيــون ولجــان تنظيــم ومشــجعو جمعيــات رياضيــة وجهــات قضائيــة، مســؤولون عــن اعتــداء 

وحيــد لــكل منهــم فــي حــق الصحفييــن/ات.
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وتركــزت االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات خــالل شــهر جــوان 2022 فــي واليــة تونــس فــي 10 
ــا  ــكل منهم ــن ل ــن )2( اثني ــروان اعتداءي ــس والقي ــجلت واليتــي صفاق ــن س ــبات، فــي حي مناس

وكل مــن واليــات المنســتير وسوســة وتــوزر ونابــل حالــة وحيــدة لــكل منهــا.
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شبكات التواصل االجتماعي محمل للتحريض 
على العنف والكراهية في حق الصحفيين/ات

2022 محمــال خطيــرا لخطابــات  جــوان  االجتماعــي خــالل شــهر  التواصــل  مثلــت شــبكات 
التحريــض علــى العنــف والكراهيــة فــي حــق الصحفييــن/ات خاصــة المنتقديــن لقــرارات الرئيــس 
قيــس ســيعد ولمســار العمــل علــى مشــروع الدســتور التونســي الــذي ســيقدم لالســتفتاء فــي 
25 جويليــة 2022. وقــد انخــرط فــي حــاالت التحريــض هــذه سياســيون/ات ونشــطاء التواصــل 

االجتماعــي الموالــون لقــرارات الرئيــس قيــس ســعيد.
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عوائق غير مشروعة
على عمل الصحفيين/ات

تواصلــت المناشــير الداخليــة للــوزارات خــالل شــهر جــوان لتعطيــل عمــل الصحفييــن/ات فــي 
الجهــات الداخليــة، كمــا تواصلــت مطالبــة الصحفييــن/ات بتراخيــص غيــر منصــوص عليهــا 
بمقتضــى القانــون مــا عطــل عملهــم. وقــد تواتــرت فــي هــذا الســياق حــاالت حجــب المعلومــات 
والمنــع مــن العمــل فــي حــق الصحفييــن/ات. كمــا تتالــت المضايقــات فــي حــق الصحفييــن/ات 
والتــي يســعى المعتــدون مــن ورائهــا إلــى مصــادرة حقهــم/ن فــي الحصــول علــى المعلومــات 

والوصــول اليهــا
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اعتداءات عنيفة
على الصحفيين

تغطيتهــم  خــالل  العنــف  ـي  اـل الصحفيــون/ات  والمصــورون/ات  الصحفيــون/ات  تعــرض 
للتحــركات االحتجاجيــة فــي الشــارع وخــالل تغطيتهــم للمقابــالت الرياضيــة مــن قبــل مشــجعي 

الجمعيــات الرياضيــة.
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مالحقات قضائية
تستهدف الصحفيين

ــة  ــام المحكم ــا أم ــوان 2022 إحداه ــهر ج ــالل ش ــن خ ــا مرتي ــن قضائي ــة الصحفيي ــت مالحق تم
العســكرية الدائمــة فــي ضــرب لمبــدأ عــدم محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية وقــد 
أصــدر قاضــي التحقيــق بالمحكمــة العســكرية بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حــق الصحفــي صالــح 

عطيــة فــي خــرق اللتزامــات تونــس بعــدم ســجن الصحفييــن.
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التعليق القانوني
وثقــت وحــدة الرصــد خــالل شــهر جــوان 2022 العديــد مــن االعتــداءات واالنتهــاكات ضــد 
الصحفييــن. وتراوحــت تلــك االنتهــاكات بيــن المنــع مــن العمــل والهجمــات االفتراضيــة علــى 
ــات  ــات أو إحصائي ــض اإلدالء بتصريح ــاء ورف ــى القض ــة عل ــي واالحال ــل االجتماع ــع التواص مواق

ــة. ــدم الموضوعي ــاز وع ــم االنحي ــالل ته ــن خ ــلة م ــدى اإلدارة والهرس ــودة ل موج

اإلحالة على القضاء:
بتاريــخ 13/6/2022 أصــدر قاضــي التحقيــق العســكري بطاقــة إيداع بالســجن في حــق الصحفي 
صالــح عطيــة. وحســب محاميــه، وجهــت للصحفــي المذكــور تهــم االعتــداء المقصــود منــه حمــل 
الســكان علــى مهاجمــة بعضهــم بالســالح وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالتــراب التونســي 
ونســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي دون اإلدالء بمــا يثبــت صحــة ذلــك والمــس مــن 

كرامــة الجيــش واإلســاءة إلــى الغيــر عبــر الشــبكات العموميــة لالتصــاالت.

وحســب المحامــي فقــد رفــض الصحفــي اإلجابــة عــن أســئلة قاضــي التحقيــق متمســكا بعــدم 
اختصــاص القضــاء العســكري للنظــر فــي القضيــة.

وأصــدرت نقابــة الصحفييــن بيانــا عبــرت فيــه عــن رفضهــا إحالــة الصحفييــن امــام القضــاء 
ـي وتطبيــق احــكام المرســوم 115. العســكري ومؤكــدة علــى اإلحالــة أمــام القضــاء العدـل

وكان عطيــة صــرح إلحــدى الفضائيــات بــان الرئيــس ســعيد أعطــى أوامــر للجيــش بغلــق مقــرات 
االتحــاد العــام التونســي للشــغل ووضــع بعــض قياداتــه رهــن اإلقامــة الجبريــة قبــل اإلضــراب 

العــام ليــوم 16 جــوان 2022 فــي المؤسســات العموميــة.

ومــن جهــة أخــرى تــم ســماع صحفييــن وصاحــب مؤسســة إعالميــة أمــام الشــرطة علــى خلفيــة 
مقــال سياســي.
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وتعتبــر إحالــة صحفــي علــى القضــاء العســكري مســألة خطيــرة، وتؤكــد وحــدة الرصــد أن قضايــا 
ـى تدابيــر الحبــس إال ـفـي حــاالت التهديــد  التعبيــر والصحافــة ال بــّد أال يتــم فيهــا اللجــوء إـل

بالعنــف أو بالقتــل أو التحريــض الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج جديــة.
المنع من العمل:

مــازال الصحفيــون يتعرضــون ى أشــد االنتهــاكات خطــورة وهــو منعهــم مــن مزاولــة نشــاطهم 
المهنــي وواجبهــم. وتتجــرأ العديــد مــن األطــراف علــى التوجــه الــى الصحفييــن ومنعهــم مــن 
العمــل بالقــوة وذلــك باســتعمال أســاليب العنــف البدـنـي والمعنــوي وافتــكاك المعــدات 
التصويــر.  وتراخيــص  بــاذون  والمطالبــة  الهويــة  وثائــق  واحتجــاز  والتهديــد  والمالحقــة 
ــر تــداوال خــالل الفتــرات األخيــرة مــن قبــل رجــال االمــن وعمــال  وأصبحــت لغــة التراخيــص أكث
ورؤســاء المؤسســات العموميــة واإلدارات. وهــو مــا يؤكــد ان العقليــة التــي بــدأت تســود تتجــه 
نحــو االنغــالق علــى االعــالم وعــدم التعامــل معــه، وهــو مــا يتســبب فــي عراقيــل عديــدة امــام 

ــن. الصحفيي

ونظــرا لغيــاب رؤيــة واضحــة لــدى فئــة واســعة مــن الــرأي العــام حــول دور الصحفــي، تعــرض 
ـى احــدى الجهــات، كمــا  ـى االعتــداء بســبب تغطيــة زيــارة مســؤول سياســي اـل صحفيــون اـل
تعــرض نفــس الصحفيــون الــى االعتــداء بســبب تصويــر المحتجيــن علــى الزيــارة. وهــي مفارقــة 

تظهــر الــى أي حــد مــازال العديــد منــا غيــر متســامح مــع حريــة الصحافــة.
وطلــع علــى الجمهــور أحــد مســؤولي هيئــة االنتخابــات مهــددا بالمالحقــة القضائيــة الجزائيــة 
ضــد مقاطعــي االســتفتاء إذا هــم قامــوا بدعايتهــم السياســية علــى وســائل االعــالم ودون ان 

يكونــوا مســجلين لــدى الهيئــة.

ــز  ــب التميي ــه يج ــة وان ــة مضمون ــر والصحاف ــة التعبي ــة ان حري ــر الهيئ ــياق تذك ــذا الس وفــي ه
بيــن الحصــص الدعائيــة التــي تــوزع فــي وســائل االعــالم بيــن مؤيــدي االســتفتاء ورافضيــه وبيــن 
ــك الحصــص المبرمجــة.  ــث فــي وســائل االعــالم خــارج تل ــن يحــق لهــم الحدي ــن الذي المقاطعي
وعلــى العكــس مــن ذلــك فانــه كان علــى الهيئــة ان تخصــص حصصــا دعائيــة لمقاطعــي 
االســتفتاء للحديــث مثلهــم مثــل المؤيديــن والمعارضيــن للدســتور المقتــرح، وهــو مــا يقتضيــه 

ــليم. ــق الديمقراطــي الس المنط
النفاذ الى االخبار والمعلومات:

اســتئذان  حــول ضــرورة  الحكومــة  رئاســة  تطبيــق منشــور  تواصــل  األخيــرة  األشــهر  خــالل 
االدالء  قبــل  المركزيــة  الســلطات  مــن  والمركزييــن  والجهوييــن  المحلييــن  المســؤولين 
بتصريحــات لوســائل االعــالم. وتســبب هــذا الوضــع ـفـي تعطيــل عمــل الصحفييــن وحرمــان 
الجمهــور مــن الحــق ـفـي المعلومــة واالطــالع علــى آخــر األرقــام والمســتجدات ـفـي قضايــا 
ــات  ــن الموضوع ــره م ــاة وغي ــراب القض ــة واض ــل العمومــي والصح ــاالت النق ــة فــي مج حساس
الحيويــة. ويضــاف الــى المناشــير اإلداريــة المذكــورة اصبحــت اإلدارات العموميــة أكثــر تشــددا 

ـى المعلومــة وأصبحــت متشــددة ـفـي تطبيــق احكامــه. ـفـي تطبيــق قانــون النفــاذ اـل

الهجمات االفتراضية:
كالعــادة كان الفضــاء االفتراضــي ميدانــا لالعتــداء علــى الصحفييــن، وخاصــة الصحفيــات، بالنيــل 
مــن كرامتهــن وســمعتهن مــن خــالل عنــف رمــزي ذي طابــع جنــدري وذلــك علــى خلفيــة 

ــة.  ــات إعالمي محتوي
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ـى هجمــات علــى مواقــع  وبســبب أداء عملهــم يتواصــل تعــرض العديــد مــن الصحفييــن إـل
ــوى  ــدية بدع ــالمتهم الجس ــم ولس ــد لحياته ــن تهدي ــك م ــه ذل ــا يمثل ــي بم ــل االجتماع التواص
ــه يجــب  ــخ وان ــة... ال ــة اجنبي ــدات إعالمي ــن للرئيــس او انهــم فــي خدمــة اجن ــر مؤيدي انهــم غي
تطهيــر البــالد منهــم. وفــي حــاالت أخــرى اتهــم صحفيــون بأنهــم مورطــون فــي قضايــا منشــورة 
ــه ال عالقــة لهــم بهــا. وهــو نــوع مــن الترهيــب والتخويــف  وانهــم ضالعــون فيهــا والحــال ان

ــام بواجبهــم. ــة منــه ثنــي الصحفييــن عــن القي الغاي
ونظــرا لســيادة منــاخ اإلفــالت مــن العقــاب، فــان تلك التهديــدات واعمــال التحريض ال تحاســب، 
وإذا حصــل وتقــدم الصحفيــون بشــكاوى فإنهــا تبقــى فــي الرفــوف لمــدة طويلــة وال تــؤول الــى 

نتائــج تذكــر اال فــي حــاالت نــادرة.

إن النقــــــــابة الوطنيـــــــة للصحفييـــــــن التونسييــــــن وبعــــــد مـــا سجلتــه مـــــن اعتــــداءات 
ــو: ــوان 2022 تدع ــهر ج ــالل ش ــن/ات خ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي عل

1. رئاسة الحكومة إلى: 
ــن/ات فــي الحصــول  ــة لحــق الصحفيي ــة المكبل ــوزارات بإلغــاء المراســالت الداخلي ــزام ال إل
علــى المعلومــات وإلغــاء كل العوائــق غيــر المشــروعة والقيــود الموضوعــة أمــام التدفــق 

الحــر للمعلومــات.
االلغــاء الفــوري للمنشــور عــدد 19 الــذي يضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الحــق ـفـي 

المعلومــات. علــى  الحصــول 
 تفعيــل مبــدأ النشــر التلقائــي المنصــوص عليــه بمقتضــى قانــون النفــاذ إلــى المعلومــات 
وتمكيــن الصحفييــن/ات والمواطنيــن مــن حقهــم فــي االطــالع على ســير العمــل الحكومي 

بطريقــة كافيــة ومنصفــة وتضمــن مبــادئ الشــفافية والمســائلة
2. الجهات القضائية إلى:

االطــالق الفــوري لســراح الصحفــي صالــح عطيــة وتخلــي القاضــي العســكري عــن الملــف 
لفائــدة القضــاء المدنــي.

اعتمــاد المرســوم 115 كســند قانوـنـي لمالحقــة الصحفييــن واســتبعاد النصــوص ذات 
الطابــع التجريمــي كالمجلــة الجزائيــة ومجلــة المرافعــات العســكرية واعتمــاد معيــار 

التوصيــــــات
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الضــرورة والتناســب ـفـي الملفــات التــي تطــرح لديهــم/ن علــى مبــدأ خدمــة المصلحــة 
العامــة.

ــتوى الدولــي  ــى المس ــس عل ــا تون ــدت به ــي تعه ــات الت ــات وااللتزام ــرق االتفاقي ــدم خ ع
ــى  ــن وعل ــاب الصحفيي ــى رق ــلط عل ــا تس ــول إلــى عص ــدم التح ــن وع ــجن الصحفيي ــدم س بع

حريتهــم.
3. الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلى:

احتــرام حــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات وتقديــم الضمانــات الكافيــة لحريــة 
العمــل الصحفــي واســتقالليته خــالل تغطية حملة االســتفتاء ومجريات العمليــة االنتخابية 
ومــا يتعلــق بهــا بطريقــة تضمــن تكافــؤ الفــرص وحــق الجميــع فــي النفــاذ والحصــول علــى 

المعلومات.

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
القطــع مــع خطابــات التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد الصحفييــن/ات واإلدانــة 

العلنيــة لــكل الخطابــات التــي يبثهــا مؤيدوهــا ـفـي حــق الصحفييــن.

5. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
التشــكي لــدى وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 

التــي تطالهــم خــالل تأديتهــم لمهامهــم.  التونســيين عــن كل االعتــداءات 
التشــكي لــدى القضــاء ضــد كل مــن يبــث خطــاب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة وكل 

مــن ينخــرط فــي العنــف المــادي والمعنــوي فــي حقهــم/ن.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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