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ايمانــا بدورهــا فــي ضمــان بيئــة آمنــة لعمــل الصحفيــات والصحفييــن انخرطــت النقابــة 
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين فــي المجهــود الدولــي لمناهضــة اإلفــات مــن العقــاب فــي 
الجرائــم المرتكبــة فــي حقهــم وفــي تنفيــذ »خطــة األمــم المتحــدة بشــأن ســالمة الصحفييــن 
وانهــاء اإلفــالت مــن العقــاب«، وقــد ركــزت »آليــة وطنيــة مســتقلة لإلنــذار المبّكــر« فــي 
الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفيــات والصحفييــن وهــي »وحــدة رصــد وتوثيــق االعتــداءات علــى 

ــة. ــة بالنقاب ــامة المهني ــز الس ــروع مرك ــن مش الصحفييــن« ضم

ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين مــن خــالل وحــدة الرصــد علــى رصــد العنــف  وتعمــل النقاب
المســلط علــى الصحفيــات والصحفييــن والعامــالت والعامليــن فــي وســائل اإلعــالم والتحقيــق 
فــي االعتــداءات بطريقــة محايــدة وســريعة، وتديــن علنيــا االعتــداءات الخطيــرة علــى الصحفيين 

عبــر بالغاتهــا وتقاريرهــا. 

وتراقــب النقابــة مــدى مالءمــة منــاخ عمــل الصحفيــات والصحفييــن ومنتجــي المحتويــات 
اإلعالميــة االحترافيــة وعمــل المؤسســات اإلعالميــة لضمانــات حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة 
التونســية  الدولــة  وتطبيــق  الدوليــة  والمعاهــدات  الوطنــي  بالتشــريع  عليهــا  المنصــوص 

لتعهداتهــا ـفـي مجــال ســالمة الصحفيــات والصحفييــن.

ــه  ــاري ب ــي الج ــار القانونــي الوطن ــاذ اإلط ــية بإنف ــة التونس ــد الدول ــدى تقي ــة م ــب النقاب وتراق
العمــل ـفـي مجــال حمايــة الصحفيــات والصحفييــن، وكانــت تونــس قــد تقدمــت خطــوات 
لتوفيــر الحــد األدنــى مــن الضمانــات القانونيــة لحمايــة الصحفيــات والصحفييــن مــن االعتــداءات 
ــة  ــن المجل ــل 123 م ــون فــي الفص ــص القان ــارة، ون ــوال وإش ــال وق ــا فع ــن/ون له ــي يتعرض الت
الجزائيــة عقوبــات علــى المعتديــن علــى الصحفييــن باعتبارهــم »شــبه موظــف عمومــي« خــالل 
تأديتهــم لعملهــم. وباتــت هــذه المكاســب اليــوم محــل تشــكيك فــي ظــل تواتــر الممارســات 
المعيقــة للعمــل الصحفــي بســبب التشــريعات التــي ًأصبحــت أكثــر تعقيــدا بالنســبة للصحفيات 

اإلطــــار العــــــــام
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والصحفييــن والمتمثلــة فــي المراســيم والمناشــير المتواتــرة والتــي تضــع عوائــق غيــر مشــروعة 
أمــام عمــل الصحفيــات والصحفييــن، ومثلــت تراجعــا عــن المكتســبات القانونيــة التــي جــاءت 

بهــا المراســيم المنظمــة للمهنــة الصحفيــة.

وقــد طــورت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين عبــر وحــدة الرصــد منهجية عمــل اعتمدت 
فيهــا عنــد تصنيــف االعتــداءات علــى التعريفــات الــواردة ـفـي النقطــة 10.16 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 والتــي تهــدف إلــى كفالــة حصــول الجمهــور علــى المعلومــة، 
وتحديــدا المؤشــر الــذي َقَصــر األعمــال التــي تســتهدف الصحفييــن والعامليــن ـفـي وســائل 
اإلعــالم ذوي الصلــة فــي حــاالت القتــل واالختطــاف واالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي 
والتعذيــب، إضافــة إلــى التعريفــات الــواردة بالمراســيم المنظمــة للمهنــة المتعلقــة بالمخاطــر 
ــة  ــون مناهض ــة إلــى قان ــات، إضاف ــن ضمان ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم ــة الصحاف ــتهدف حري التــي تس

العنــف ضــد النســاء وقانــون النفــاذ إلــى المعلومــات.

كمــا طــورت  النقابــة عبــر وحــدة الرصــد منهجيــة عملهــا منــذ 2020 وعملــت علــى تطويــر 
بأحــكام  عمــال  االجتماعــي،  النــوع  أســاس  علــى  القائمــة  باالعتــداءات  مرتبطــة  مؤشــرات 
ــم  ــاء فــي عال ــة النس ــة فــي حماي ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــا واتفاقي ــس أوروب ــات مجل اتفاقي
العمــل والقوانيــن الوطنيــة الجديــدة التــي كرســت مناهضــة العنــف ضــد المــرأة واعتمدتهــا 

كســند قانوـنـي لمالحقــة المعتديــن.

كمــا طــورت النقابــة مؤشــرات جديــدة مرتبطــة بســالمة الصحفيــات والصحفييــن حــول العنــف 
الرقمــي الممــارس علــى الصحفيــات والصحفييــن.

وحيــث عملــت وحــدة الرصــد منــذ انطــالق عملهــا علــى مراقبــة تنفيــذ المراســيم المنظمــة 
للمهنــة الصحفيــة ورصــد كل اإلحــاالت خــارج إطــار القانــون المنظــم للصحافــة )المرســوم 115( 

ــة الصحافــة.  واعتبرتــه اعتــداء علــى حرّي

وتحقــق وحــدة الرصــد داخــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين بصفــة مســتقلة فــي كل 
االعتــداءات التــي تطــال الصحفيــات والصحفييــن وتعتمــد علــى المحتــوى الصحفــي كمنطلــق 

لعملهــا. 

وتســعى نقابــة الصحفييــن مــن خــالل منظومــة العمــل هــذه إلــى تحفيــز الدولــة التونســية علــى 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة الصحفيين. 

وســتواصل وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 
اصــدار تقريرهــا المتعلــق بـــ »ســالمة الصحفييــن« الســنوي بصفــة دوريــة فــي 2 نوفمبــر مــن 
كل ســنة بمناســبة اليــوم العالمــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــّد 
الصحفييــن حتــى يكــون تقريــرا مســتقال يوثــق ويضــع مقترحــات لتحســين بيئــة عمــل الصحفييــن 

لتكــون آمنــة وحمائيــة.
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تنشــر النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ســنويا التقريــر الســنوي لوحــدة الرصــد 
بمركــز الســامة المهنيــة تزامنــا مــع احيــاء »اليــوم العالمــي إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب 
فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن« فــي 2 نوفمبــر مــن كل ســنة منــذ 2018. وتهــدف 
ــل  ــاخ عم ــة ومن ــة الصحاف ــع حري ــق لواق ــخيص دقي ــم تش ــى تقدي ــر إل ــذا التقري ــال ه ــن خ م
الصحفيــات والصحفييــن وحجــم المخاطــر التــي تهددهــم، وتقــدم تشــخيصا لواقــع مناهضــة 

ــم. ــة ضده ــم المرتكب ــي الجرائ ــاب ف ــن العق ــات م اإلف

وتشــخص النقابــة فــي الجــزء األول مــن التقريــر واقــع االعتــداءات المســلطة علــى الصحفييــن 
النــوع ومــدى  الصحفيــات مــن حيــث  الصحفييــن والمصــورات  والصحفيــات والمصوريــن 
الخطــورة، واألطــراف المســؤولة عنهــا طيلــة ســنة كاملــة. وتعتمــد فــي تشــخصيها مقاربــة 
النــوع االجتماعــي فــي مختلــف أبعادهــا، وتفــرد االعتــداءات المســلطة علــى الصحفيــات 

ــا.  ــة به ــرات خاص ــاء بمؤش ــن كنس ــتهدفهن بصفته ــاء والتــي تس النس

وتقــدم النقابــة فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر خارطــة االعتــداء وتوزيعهــا الجغرافــي والفضــاءات 
التــي شــملتها وطبيعــة المحتويــات الجــاري عليهــا العمــل خــالل تعــرض الضحايــا للعنــف. 
وتقــدم فــي الجــزء الثانــي مــن التقريــر المؤشــرات المتعلقــة بمســألة اإلفــالت مــن العقــاب فــي 

االعتــداءات المرتكبــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات.

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

الناجيــن/ات مــن العنــف واألحــكام الصــادرة فيهــا. 

ــراب  ــى الت ــة عل ــداءات الواقع ــة كل االعت ــا النقاب ــت به ــد التــي قام ــة الرص ــملت عملي ــد ش وق
التونســي ضــّد الصحفييــن والصحفيــات، ليخلــص التقريــر إلــى مجموعة مــن المعطيــات المتصلة 
بقيــاس مــدى التــزام كافــة األطــراف بدورهــا فــي الحــد مــن االعتــداءات ومناهضــة االفــالت مــن 

العقــاب فيهــا وإدانتهــا علنــا عمــال بمبــدأ الكفايــة واالنصــاف.

ويســلط التقريــر الضــوء صلــب توصياتــه علــى التحديــات التــي يواجهها مســار حمايــة الصحفيين 
ـفـي تونــس واالســتراتيجيات التــي مــن الضــروري اتباعهــا لضمــان وحمايــة حريــة الصحافــة 
والجهــد المبــذول مــن مختلــف األطــراف ـفـي مناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب ـفـي الجرائــم 

ــس. ــن/ات فــي تون ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــد الصحفيي ــة ض المرتكب

تقديـــــــم
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ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين خــالل 
الفتــرة الممتــدة بيــن 15 أكتوبــر 2021 و15 أكتوبــر 2022 ، 232 اعتــداء. 

ـى 3   وطالــت االعتــداءات 231 ضحيــة بينهــم 88 مــن النســاء و139 مــن الرجــال1. إضافــة إـل
مؤسســات إعالميــة وبرنامــج تلفــزي.

1.تطور االعتداءات حسب السنوات: 
عمقــت مرحلــة األوضــاع االســتثنائية أزمــة أمــن وســالمة الصحفييــن حيــث كانــت مســرحا ألعلــى 
نســب االعتــداءات علــى مــدى 6 ســنوات، وقــد ســجلت الوحــدة أعلــى عــدد مــن االعتــداءات فــي 
تقريرهــا هــذا بـــ 232 اعتــداء. وتواصــل نســق االعتــداءات فــي االرتفــاع خــالل الســنتين األخيرتين 

بعــد أن ســجل تراجعــا خــالل التقريــر الســنوي الرابــع لوحــدة الرصــد فــي نوفمبــر 2020. 

I/ اإلحصائيات العامة 

تطـــور نسبــــة االعتــــداءات

2018

136
اعتــــــداء

208
اعتــــــداء

155
اعتــــــداء

224
اعتــــــداء

232
اعتــــــداء

2019202020212022

1:  يحتسب العدد الجملي  للصحفيين الضحايا ولالعتداءات كما يلي:
اذا طال اعتداء ما اكثر من صحفي يحتسب حالة اعتداء واحدة. لذلك يمكن ان يكون  عدد الصحفيين اكثر من عدد االعتداءات.

اذا تعرض صحفي واحد الكثر من اعتداء فان الصحفي يحتسب مرة واحدة في تعداد عدد الصحفيين الضحايا.
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2.تطور عدد االعتداءات والصحفيين المعتدى عليهم حسب األشهر
كانــت أشــهر ديســمبر 2021 وجانفــي  2022 صعبــة علــى الصحفييــن/ات التونســيين/ات حيث 
ارتفــع منســوب العنــف ضدهــم خــالل تغطيتهــم لجملــة االحتجاجــات، التــي ســبقتها حمــالت 
تحريــض علــى العنــف ضــد الصحفييــن/ات مــن قبــل أنصــار ومعارضــي قــرارات الرئيــس قيــس 
ســعيد. كمــا كان شــهر جويليــة 2022 األكثــر خطــورة علــى حــق الصحفييــن/ات فــي الحصــول 
علــى المعلومــات خــالل فتــرة اســتفتاء 25 جويليــة والــذي شــهد حصــول 35 اعتــداء اغلبهــا 

تعلــق بحجــب المعلومــات.

رسم بياني يبّين تطّور عدد االعتداءات وعدد الصحفيين المتضررين:

31-15 أكتوبر 2021

جانفي 2022

أفريل 2022

جويلية 2022

نوفمبر 2021

فيفري 2022

ماي 2022

أوت 2022

ديسمبر 2021

مارس 2022

جوان 2022

15-1 أكتوبر 2022سبتمبر 2022

6 اعتــــــداءات

30 اعتــــــداء

10 اعتــــــداء

48 اعتــــــداء

17 اعتــــــداء

12 اعتــــــداء

17 اعتــــــداء

15 اعتــــــداء

20 اعتــــــداء

17 اعتــــــداء

18 اعتــــــداء

10 اعتــــــداء12 اعتــــــداء

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاث

إنــــــاثإنــــــاث

2

15

1

28

6

5

4

14

5

10

13

32

6

18

8

26

15

16

11

14

15

7

13

163

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــور

ذكــــورذكــــور



10

ـى االعتــداءات المســجلة حالتــي االختفــاء القســري للصحفــي ســفيان الشــورابي  ويضــاف إـل
والمصــور الصحفــي نذيــر القطــاري ـفـي ليبيــا.

تصنيف الناجين من العنف حسب مهامهم2 :
طالــت االعتــداءات 231 ضحيــة عنــف مــن بينهــم/ن 88 مــن النســاء و139 مــن الرجــال و3 

مؤسســات إعالميــة وبرنامــج تلفــزي
توزعت vvكما يلي: 

180 صحفية وصحفيا منهم/ن  86 نساء و94 رجال.
34 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم/ن 1 امرأة و33 رجال

3 مقدمي برامج من الرجال.
4 معلقين ومعلقات من بينهم/ن 1 امرأة و3 رجال.

6 مرافقين لطواقم إعالمية من الرجال.
3 مؤسسات إعالمية

برنامج تلفزي 1

تصنيف الناجين من العنف حسب مهامهم 

نســــاء رجـــال مؤسسات إعامية
برنامج تلفزي

231 ضحية اعتداء

88 139 3 1

 2 اعتمــدت الوحــدة منهجيــة رصــد تقــوم علــى مفهــوم موســع للصحفــي يتــالءم مــع التعريــف الــذي قدمتــه لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحــدة فــي التعليــق العــام رقــم  
34 حــول الفصــل 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي كان كمــا يلــي »الصحفيــون هــم  المراســلون والمحللــون المحترفــون والمتفرغــون فضــاًل عــن 
أصحــاب المدونــات اإللكترونيــة وغيرهــم )وهنــا وســعت الوحــدة قائمتهــم مــن بيــن المســاهمين فــي انتــاج المحتــوى االعالمــي ومصــادر المعلومــات و المرافقيــن للطواقــم 
االعالميــة وأهاليهــم( ممــن يشــاركون فــي أشــكال النشــر الذاتــي المطبــوع أو علــى شــبكة اإلنترنــات أو فــي مواضــع أخـــرى«. وهــو 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.
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4.تصنيف المواضيع التي يعمل عليها ضحايا العنف 
كان الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات ـفـي أغلــب الحــاالت المســجلة عرضــة 
ــة إلــى  ــة، إضاف ــوق االجتماعي ــي والحق ــأن السياس ــة بالش ــع المتعلق ــداءات فــي المواضي لالعت
السياســي  الوضــع  أثــر  الدســتور وقــد  علــى   2022 25 جويليــة  اســتفتاء  خــالل  االنتخابــات 

واالحتجاجــات االجتماعيــة التــي تعيشــها تونــس علــى واقــع أمــن وســالمة الصحفييــن:  

5.توزيع محامل االعتداءات:  
كان الميــدان هــو األخطــر علــى اإلطــالق علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/

ات، حيــث وجــدن/وا أنفســهن/م ضحيــة االعتــداءات الجســدية واللفظيــة وشــتى أشــكال 
علــى  التحريــض  ـفـي  خطيــرا  دورا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  لعبــت  كمــا  المضايقــات. 

عليهــن/م. واالعتــداء  وتهديهــن/م  الصحفييــن/ات 
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كما كانت مقرات العمل فضاءات لالعتداء على الصحفيين/ات.
وقد توزعت حوامل االعتداءات كما يلي:
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6. التوزيع الجغرافي:
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8. توزيع االعتداءات حسب طبيعة المؤسسة االعامية التي يعمل بها الصحفيون:

9. توزيع االعتداءات حسب جنسية المؤسسة:

II/ االحصائيات المفصلة 
حسب نوع االعتداءات
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تعــرض الصحفيــون الــى 232 اعتــداء طالتهــم فــي مختلــف واليــات الجمهوريــة تنوعــت كمــا 
يلــي: 

1.المنع من العمل: 
ــل أو  ــدة كل فع ــا الوح ــي تعتمده ــد الت ــة الرص ــى منهجي ــى معن ــل عل ــن العم ــا م ــر منع يعتب
ممارســة أو إجــراء مــن شــأنه أن يحــرم الصحفــي حقــه فــي الحصــول علــى المعلومــة مــن مختلــف 

مصادرهــا3. 
سّجلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل كان مسؤوال عنها: 

II/ االحصائيات المفصلة 
حسب نوع االعتداءات

ــار  ــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات واألخب ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر: »للصحفــي كمــا ل ــى الفصــل 10 مــن المرســوم 115 الخــاص بحري ــة الرصــد عل 3 تســتند منهجي
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

وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سّرية بحكم القانون
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التوزيع الجغرافي لحاالت المنع من العمل:
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2.المضايقة:
تعتبــر مضايقــة علــى معنــى منهجيــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة كل فعــل أو ممارســة أو 
اجــراء صــادر عــن ذات خاصــة أو عموميــة مــن شــأنه عرقلــة الصحفــي فــي ســعيه إلــى الحصــول 
علــى المعلومــة دون أن يــؤدي ذلــك ضــرورة إلــى حرمانــه مــن ذلــك الحــق، علــى غــرار تحديــد 
المجــال الجغراـفـي لعمــل الصحفــي دون موجــب قانوـنـي أو البيانــات والتصريحــات العامــة 
التــي مــن شــأنها أن توّلــد مناخــا غيــر مالئــم لممارســة العمــل الصحفــي أو حمــالت تشــويه عمــل 

الصحفــي أو الممارســات التــي تمــس مــن مبــدأ التكافــؤ فــي الفــرص بيــن الصحفييــن إلــخ...(4
سجلت الوحدة 42 حالة مضايقة.

 تصنيف المسؤولين عن حاالت المضايقة:

4  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 حّريــة تــداول المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤّسســات اإلعــالم فــي الحصــول علــى المعلومــات أو يكــون مــن 

شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــالم حــّر وتعــّددي وشــفاف«.
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التوزيع الجغرافي للمضايقات:
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3.االعتداءات اللفظية
يعتبــر اعتــداء لفظيــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن المرســوم 115 لســنة 2011 كل تعــّد بالقــول 
أو اإلشــارة بمــا فــي ذلــك قصــد اإلهانــة علــى صحفــي أو صحفيــة علــى خلفيــة رأي يصــدر عنهــم 

أو معلومــات ينشــرونها أو لمجــرد صفتهــم كصحفييــن5.   
سجلت الوحدة 16 حالة اعتداء لفظي

تصنيف المسؤولين عن حاالت االعتداء اللفظي: 

التوزيع الجغرافي لاعتداءات اللفظية:

5 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«.
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4.االعتداءات الجسدية:
يعــد اعتــداء جســديا علــى معنــى الفصــل 12 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 
2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر كل فعــل مــادي مــن شــأنه أن 
يمــس مــن الحرمــة الجســدية للصحفيــة أو للصحفــي، علــى خلفيــة رأي يصدر عنهــم أو معلومات 

ينشــرونها أو لمجــرد صفتهــا أو صفتــه كصحفــي6. 
وقد سجلت الوحدة 29 حالة اعتداء جسدي. 

تصنيف المعتدين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات الجسدية:

6  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«.
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5.التحريض:
ُيعتبــر تحريضــا كل حــاالت التحريــض علــى الكراهيــة والعــداوة والعنــف والتمييــز ضــّد صحفّيــة 

أو صحفــي علــى خلفيــة رأي أو مقــال نشــرته أو نشــره أو لمجــرد صفتهــا أو صفتــه كصحفــي7.
سجلت الوحدة 30 حالة تحريض.

تصنيف المحرضين ضّد الصحفيين:

فضاءات التحريض:

6.التهديد:
يعــد تهديــدا علــى معنــى منهجيــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة كل فعــل يوجــه ضــد صحفيــة 
أو صحفــي علــى خلفيــة رأي أو أفكار أو معلومات تنشــرها أو ينشــرها طبقــا ألعراف وأخالقيات 
المهنــة، مــن شــأنه أن ينــذر بخطــر أو بشــّر يــراد الحاقــه بــه أو بمالــه أو بأحد المقربين منه، ســواء 
كان ذلــك بالتحريــر عليــه كتابيــا أو شــفاهيا أو بالصــور أو بالرمــوز أو بالشــعارات أو باإلشــارات 

أو بإشــهار الســالح، ســواء كان التهديد مصحوبا بشــرط أو دون شــرط8 .
سجلت الوحدة 9 حالة تهديد

7 تســتند منهجيــة رصــد حــاالت التهديــد باألســاس علــى أحــكام المجلــة الجزائيــة والفصــل 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«. 

8 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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المسؤولون عن التهديد :

التوزيع الجغرافي لحاالت التهديد: 
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7.التتبعات العدلية خارج نطاق المرسوم 115:
تعتبــر الوحــدة فــي منهجيــة رصدهــا اعتــداء كل تتبــع عدلــي لصحفيــة أو صحفــي )خــارج نطــاق 
المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ ـفـي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة 
والطباعــة والنشــر( بمناســبة قيامهــم بعملهــم الصحفــي أو علــى خلفيــة صفتهــم كصحفييــن.

تمســك الوحــدة قائمــة محينــة فــي القضايــا المرفوعــة ضــد الصحفييــن خــارج نطــاق المرســوم 
عــدد 115 وذلــك منــذ مــارس 2017.

ــر مــن 15  ــرة التقري ــع عدلــي خــارج إطــار المرســوم 115 فــي فت ــة تتب وســجلت الوحــدة 14 حال
ـى 15 أكتوبــر 2022 أكتوبــر 2021 إـل

النصوص التي تمت إحالة الصحفيين عليها: 

القائمون بالتتبعات العدلّية:
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المـــــآالت:

التوزيع الجغرافي لحاالت التتبع العدلي:
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8.االحتجاز التعسفي: 
يعــد احتجــازا تعســفيا علــى معنــى منهجيــة وحــدة الرصــد كل عمليــة احتجــاز دون موجــب 
قانونــي ســواء كان ذلــك صــادرا عــن ذات عمومية أو ذات خاصة ضد صحفية أو صحفي بمناســبة 
أدائــه لعملــه. كمــا يعتبــر احتجــازا تعســفيا كل إيقــاف لصحفــي أو صحفيــة علــى خلفيــة رأي أو 

مقــال أو عمــل صحفــي قامــوا بــه وان كان اإليقــاف طبقــا لإلجــراءات الجــاري بهــا العمــل9. 
وقد سجلت الوحدة 8 حالة احتجاز تعسفي. 

المسؤولون عن االحتجاز التعسفي: 

التوزيع الجغرافي لحاالت االحتجاز التعسفي:

9 يتطابق هذا المفهوم مع مفهوم االحتجاز الذي قدمه الفريق المعني بمسألة االحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدة.



26

الرقابة المسبقة:
يعتبــر رقابــة مســبقة علــى معنــى منهجيــة الرصــد التــي تعتمدهــا الوحــدة كل فعــل يشــكل 
تدخــال ـفـي المحتــوى االعالمــي بهــدف توجيهــه تعســفيا، ســواء كان مــن ادارة المؤسســة 
ــة  ــن الصحفي ــيح للمضامي ــب والترش ــال الحج ــمل كل أفع ــا تش ــا، كم ــن خارجه ــة أو م اإلعالمي

ــت10.  ــى األنترني عل
سجلت الوحدة 12 حالة للرقابة المسبقة

أنواع الرقابة المسبقة على المحتوى

المسؤولون عن الرقابة المسبقة

10 تســتند منهجيــة رصــد حــاالت الرقابــة المســبقة باألســاس إلــى المبــادئ العامــة للمهنــة الصحفيــة التــي تقتضــي بالفصــل بيــن اإلدارة والتحريــر والــذي كرســه الفصــل 17 مــن 
المرســوم عــدد 115  لســنة  2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذي ينــص علــى أنــه »يجــب أن يتــم الفصــل فــي كل مؤّسســة 

تصــدر دوريــة بيــن وظيفتــي اإلدارة والتحريــر«
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التوزيع الجغرافي لحاالت الرقابة المسبقة:
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المسؤولون عن حجب المعلومات:

10.السجن :

ــل  ــة داخ ــى الحرك ــودا عل ــا قي ــرض فيه ــة تف ــالبة للحري ــة س ــة عقوب ــد اإلدان ــجن بع ــر الس يعتب
مســاحة ضيقــة وليــس مجــرد تقييــد للتنقــل، وقــد خرقــت تونــس تعهداتهــا الدوليــة بإصــدار 3 

أحــكام قضائيــة بالســجن مــن قبــل الجهــات القضائيــة:
 2 احكام قضائية بالسجن صادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

حكم بالسجن صادر عن المحكمة االبتدائية بنابل.

11.حجب المعلومات :
يعتبــر حجــب للمعلومــات علــى معنــى منهجيــة وحــدة الرصــد كل اجــراء أو نــص أو فعــل 
ــد طلبهــا، وال يخضــع  يهــدف إلــى مصــادرة المعلومــة مــن شــخص أو مؤسســة واخفاؤهــا عن
ــواردة بقانــون النفــاذ إلــى المعلومــات وكل خــرق لمقتضيــات الفصــل 9 و11  لالســتثناءات ال

ــة والطباعــة والنشــر. مــن المرســوم 11115 الخــاص بحريــة الصحاف
سجلت وحدة الرصد 27 حالة حجب معلومات

اسناد عملية حجب المعلومات:

11 الفصــل 9 ـ يمنــع فــرض أي قيــود تعــوق حّريــة تــداول المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤّسســات اإلعــالم فــي الحصــول علــى المعلومــات أو يكــون مــن 
شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــالم حــّر وتعــّددي وشــفاف.

الفصــل 10ـ  للصحفــي كمــا لــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات واألخبــار والبيانــات واإلحصائيــات والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا المختلفــة طبقــا للشــروط والصيــغ واإلجراءات 
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
وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سّرية بحكم القانون.
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التوزيع الجغرافي لحاالت حجب المعلومات: 
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12. االختفاء القسري:
يعتبــر اختفــاء قســريا عمليــات االعتقال واالحتجاز واالختطاف أو أي شــكل من اشــكال الحرمان 
مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األفــراد يتصرفــون 
بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض االعتــراف بحرمــان شــخص مــن حريتــه 

أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون12. 
ــبتمبر  ــذ 8 س ــا من ــي ليبي ــاري ف ــر القط ــي نذي ــور الصحف ــرابي و المص ــفيان الش ــي س الصحف

 2014

ــة كل األشــخاص مــن  ــة لحماي ــة الدولي ــات حقــوق اإلنســان االتفاقي ــون الدولــي واتفاقي ــوارد فــي القان ــف ال 12  تعتمــد وحــدة الرصــد فــي تعريفهــا لالختفــاء القســري التعري
ــوان2011. ــس فــي 29 ج ــا تون ــت عليه ــري والتــي صادق ــاء القس االختف
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1/ أطراف رسمية: 
ســجلت وحــدة الرصــد خــال الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر 151 اعتــداء مارســته أطــراف 

رســمية مــن جملــة 232 اعتــداء.
تصنيف ممّثلي السلطة في االعتداءات على الصحفيين:

III/ االحصائيات المفصلة
حسب نوع االعتداءات:
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1.األمنيون:
كان األمنيــون مســؤولون خــالل الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر علــى 50 اعتــداء 

تنوعــت فيهــا االعتــداءات علــى الصحفييــن.
أنواع االعتداءات الصادرة عن األمنين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات الصادرة عن األمنيين:
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2. رؤساء مكاتب االقتراع:
كان رؤســاء مكاتــب االقتــراع خــالل الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر علــى 25 اعتــداء 

تنوعــت فيهــا االعتــداءات علــى الصحفييــن.
أنواع االعتداءات الصادرة عن رؤساء مكاتب االقتراع:
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3. الموظفون العموميون:
كان الموظفون العموميون مسؤولون على 23 اعتداء في حق الصحفيين/ات.

أنواع االعتداءات الصادرة عن الموظفين العموميين:
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4. جهات قضائية:
كانت الجهات القضائية مسؤولة عن 17 اعتداء في حق الصحفيين. 

أنواع االعتداءات الصادرة عن الجهات القضائية:
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5. وزارات:
كانت الوزارات مسؤولة عن 7 اعتداءات في حق الصحفيين. 

أنواع االعتداءات الصادرة عن الوزارات:
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6. المسؤولون الحكوميون:
اعتدى المسؤولون الحكوميون على الصحفيين في 6 حاالت. 

أنواع االعتداءات الصادرة عن المسؤولون الحكوميون:
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7. رئاسة الجمهورية:
ــن/ات كلهــا فــي  ــى الصحفيي ــداءات عل ــى 6 اعت ــة مســؤولة عل ــت رئاســة الجمهوري كان

واليــة تونــس 
أنواع االعتداءات الصادرة عن رئاسة الجمهورية:

8. رؤساء الهيئات الفرعية لانتخابات 
كان رؤســاء الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات مســؤولون عــن 6 حــاالت حجــب معلومــات 
ــن  ــدة فــي كل م ــة وحي ــا إلــى حال ــت جغرافي ــر، توزع ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــالل الفت خ

واليــات زغــوان، القصريــن، صفاقــس، ســليانة، تــوزر، باجــة.

9. مسؤولون محليون
كان المســؤولون المحليــون مســؤولون عــن 4 اعتــداءات خــالل الفتــرة التــي يشــملها 
التقريــر منهــا 3 حــاالت اعتــداء لفظــي وحالــة مضايقــة توزعــت فــي 2 حــاالت فــي واليــة 

ــة فــي واليتــي تونــس وباجــة. نابــل و1 حال

10. أعضاء مكاتب اقتراع 
كان أعضــاء مكاتــب اقتــراع مســؤولون عــن 3 اعتــداءات خــالل الفتــرة التــي يشــملها 

التقريــر منهــا 2 حــاالت منــع مــن العمــل واعتــداء جســدي وحيــد.
 توزعت جغرافيا في واليات بنزرت، مدنين، منوبة.

11. رؤساء مكاتب االقتراع
كان رؤساء مكاتب االقتراع مسؤولون عن حالتي اعتداء جسدي بوالية تونس

12. رئاسة الحكومة 
كانت رئاسة الحكومة مسؤولة عن حالة رقابة مسبقة بوالية تونس

13. أعضاء هيئات
كان أعضاء هيئات مسؤولون عن حالة منع من العمل بوالية تونس. 
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2/ أطراف غير رسمّية: 
اعتــداء علــى   81 التقريــر  التــي شــملها هــذا  الفتــرة  الرصــد خــال  ســجلت وحــدة 

اعتــداء.  232 مــن جملــة  غيــر رســمية  أطــراف  مــن  الصحفييــن 
األطراف غير الرسمية
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1. نشطاء التواصل االجتماعي:
ســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي يشــملها التقريــر ارتفــاع منســوب خطــاب التحريــض 
علــى العنــف والكراهيــة مــن قبــل نشــطاء التواصــل االجتماعــي حيــث كانــوا مســؤولين 

عــن 24 اعتــداء.
أنواع االعتداءات الصادرة عن نشطاء التواصل االجتماعي:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات الصدارة عن نشطاء التواصل االجتماعي
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2. سياسيون:
سجلت الوحدة 10 اعتداء كان مسؤوال عنها سياسيون.

أنواع االعتداءات الصادرة عن نشطاء السياسيين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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3. محتجون:
سجلت الوحدة 6 اعتداءات كان مسؤوال عنها محتجون.

أنواع االعتداءات الصادرة عن المحتجين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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4. مواطنون:
سجلت الوحدة 6 حاالت اعتداء كان مسؤول عنها مواطنون

اعتداءات المواطنين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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5. إدارات مؤسسات إعامية:
سجلت الوحدة 5 اعتداءات كان مسؤوال عنها إدارات مؤسسات إعالمية

اعتداءات إدارات مؤسسات إعامية:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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6. مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية:
سجلت الوحدة 5 اعتداءات مسؤول عنها مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية

اعتداءات مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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7. موظفون بشركات خاصة:
سجلت الوحدة 5 اعتداءات كان مسؤوال عنها موظفون بشركات خاصة بوالية تونس

اعتداءات موظفون بشركات خاصة:

8. فنانون:
سجلت الوحدة 3 اعتداءات كان مسؤوال عنها فنانون

اعتداءات الفنانين:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات 
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9. أطراف أخرى:
تعــّرض الصحفيــون خــال عملهــم الميدانــي إلــى االعتــداء مــن أطــراف أخــرى هــي 

كاآلتــي: 

-اعالميــون كانــوا مســؤولين عــن حالــة اعتــداء لفظــي وحالــة اعتــداء جســدي بواليــة 
نس تو

ــكل مــن واليتــي تونــس  ــداء جســدي ب ــوا مســؤولين عــن حالتــي اعت ــون كان -نقابي
وصفاقــس

-نــواب ســابقون مســؤولون عــن حالــة تتبــع عدلــي وحالــة منــع مــن العمــل بواليــة 
تونــس

-مجهولون مسؤولون عن حالة مضايقة وحالة تهديد بواليتي تونس وباجة

-هيئــات تنظيــم مســؤولة عــن حالــة اعتــداء جســدي وحالــة حجــب معلومــات بــكل 
مــن واليتــي تونــس وسوســة

بواليــة  لفظــي  اعتــداء  اعتــداء جســدي وحالــة  عــن حالــة  -رياضيــون مســؤولون 
صفاقــس.

ـي بواليتــي تونــس  -تجــار مســؤولون عــن حالــة اعتــداء جســدي وحالــة تتبــع عدـل
والقيــروان.

-أنصار الرئيس قيس سعيد كانوا مسؤولين عن حالة تحريض بتونس.

-أطباء كانوا مسؤولين عن حالة تحريض بوالية سوسة.

-أستاذة كانوا مسؤولين عن حالة مضايقة بوالية تونس.
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I/ االحصائيات المفصلة حسب جنس الضحايا: 
تعرضــت 88 مــن صحفيــات النســاء إلــى 98 اعتــداء. وقد تعرضــن لالعتداء في  67 مناســبة 

كــّن فيهــا وحيدات13 .
تعــرض 139 مــن الصحفييــن الرجــال إلــى 139 اعتــداء مــن بينهــا  24 اعتــداء تعرضــوا لهــا 

خــالل تواجدهــم فــي اطــار مجموعــات مــع الصحفيــات النســاء14. 
كما طال القطاع والمؤسسات اإلعالمية 18 اعتداء من قبل أطراف مختلفة.

1. االعتداءات على الصحفيات: 
كانــت الصحفيــات النســاء عرضــة لالعتــداءات أكثــر خــالل تواجدهــن وحيــدات واختلفــت 
طبيعــة االعتــداءات التــي طالتهــّن مقارنــة بتلــك التــي طالت الصحفييــن الرجــال بناء على 
النــوع االجتماعــي، حيــث تــم تســجيل أنــواع جديــدة مــن االعتــداءات التــي طالــت النســاء 

فقــط ألنهــن نســاء الحمــالت االلكترونيــة القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي.   

13   يحتسب العدد الجملي للصحفيات الناجيات من العنف كما يلي: 
اذا تعرضت صحفية واحدة ألكثر من اعتداء فان الصحفية تحتسب مرة واحدة في تعداد عدد الصحفيات الناجيات من العنف

14   يحتسب العدد الجملي للصحفيين الناجين من العنف كما يلي: .
إذا تعرض صحفي واحد ألكثر من اعتداء فان الصحفي يحتسب مرة واحدة في تعداد عدد الصحفيين الضحايا
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المسؤولون عن االعتداءات: 
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التوزيع الجغرافي لاعتداءات ضّد الصحفيات:

فضاءات االعتداءات على الصحفيات: 
طالــت االعتــداءات الصحفيــات فــي الميــدان ومقــر عملهــن وتواصلــت االعتــداءات عليهن 

علــى شــبكات التواصــل االجتماعي 
و قد توزعت هذه الفضاءات كما يلي : 
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2. االعتداءات على الصحفيين : 
تعــرض 139 مــن الصحفييــن الرجــال إلــى 139 اعتــداء مــن بينهــا 42 اعتــداء تعرضــوا لــه 

خــال تواجدهــم فــي اطــار مجموعــات 
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تصنيف المسؤولين عن االعتداءات على الصحفيين الرجال توزعوا كما يلي: 
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توزيع االعتداءات حسب الفضاء: 
وقد طالت االعتداءات الصحفيين الرجال في عدة فضاءات: 

التوزيع الجغرافي لاعتداءات على الصحفيين الذكور: 
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االعتداءات على المؤسسات والقطاع: 
طالــت االعتــداءات المؤسســات والقطــاع فــي 18 مناســبة، 13 منهــا اســتهدفت القطــاع و5 

اســتهدفت المؤسســات توزعــت كمــا يلــي: 

وقد كان مسؤول عن هذه االعتداءات كل من: 
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وقد توزعت االعتداءات جغرافيا كما يلي: 
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II/االعتداءات على الصحفيات النساء على أساس النوع االجتماعي: 
تواجــه الصحفيــات النســاء فــي الســياق التونســي، رغــم المكاســب القانونيــة التــي حققــت 
ابــان المصادقــة علــى قانــون مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، التمييــز القائــم علــى أســاس 
النــوع االجتماعــي، ويمــارس عليهــا فــي مجــال عملها كاعتــداءات عبر تكريــس ضغوطات 
اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، وأحيانــا تدخــل ـفـي خانــة العنــف المــادي واللفظــي 

عليهــا، وتمــارس ضدهــّن هــذه االعتــداءات ألنهــن نســاء.
بالنــوع  متعلقــة  جديــدة  مؤشــرات  الرصــد  وحــدة  اعتمــدت  الســياق،  هــذا  مثــل  ـفـي 
االجتماعــي منــذ 2020 لتفكيــك العنــف المســلط علــى الصحفيــات النســاء ووضــع حلــول 

لــه. 
وقــد طــال الصحفيــات النســاء، 15 اعتــداء، علــى أســاس النــوع االجتماعــي توزعــت كمــا 

 : يلي

المسؤولون عن االعتداءات على الصحفيات النساء: 
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فضاءات االعتداءات على الصحفيات النساء:

التوزيع الجغرافي لاعتداءات:
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I/ االعتداءات الخطيرة على الصحفيين والصحفيات:

1.خارطة التوزيع الجغرافي لاعتداءات الخطيرة: 
ــداءات وانتشــارها الجغرافــي مــدى خطــورة المناطــق التــي يعمــل  تحــّدد طبيعــة االعت

ــر. ــداء خطي ــة اعت ــر تســجيل وحــدة الرصــد 84 حال ــر خطــورة عب فيهــا الصحفيــون األكث
وتعتبــر وحــدة الرصــد اعتــداء خطيــرا كل اعتــداء يســتوجب تتبعــا قانونيــا بمقتضــى 
التشــريع الجــاري بــه العمـــــــل ويمكــن أن يمثــل خطــرا علــى الســـــــــــــالمة الجســدية

للصحفيين/ات.

وقد توزعت هذه االعتداءات في المناطق كما يلي: 
1. والية تونس:

تعرض الصحفيون والصحفيات إلى 60 اعتداء 
أنواع االعتداءات الخطيرة في تونس العاصمة

تصنيف االعتداءات الخطيرة
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توزعت األطراف المسؤولة على االعتداءات كما يلي

2. والية صفاقس: 
تم االعتداء على الصحفيين في صفاقس في 8 مناسبات كانت كما يلي: 
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3. والية المنستير: 
تعرض الصحفيون في والية المنستير إلى 4 اعتداءات توزعت كما يلي:

وكان مسؤول عنها كل من:

وكانت األطراف التالية مسؤولة عن هذه االعتداءات:  
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4. والية سوسة: 
تعرض الصحفيون في سوسة إلى 3 اعتداءات كانت كما يلي:

كان مسؤوال عنها كل من:

واليات تعرض فيها الصحفيون لـ 2 اعتداءات: 
واليــة منوبــة: حالــة اعتــداء جســدي كان مســؤول عنهــا أعضــاء مكتــب اقتــراع وحالــة اعتــداء 

لفظــي كان مســؤول عنهــا رئيــس مركــز اقتــراع. 
واليــة نابــل: حالتــي اعتــداء لفظــي كان مســؤول عنهــا مســؤولون محليــون وسياســيون فــي 

حالــة لــكل منهمــا.

واليات تعرض فيها الصحفيون العتداء وحيد:
والية القصرين: اعتداء جسدي مسؤول عنه أمنيون.

والية القيروان: اعتداء جسدي مسؤول عنه تجار.
والية باجة: اعتداء لفظي مسؤول عنه مسؤولون محليون.

والية سليانة: اعتداء جسدي مسؤول عنه أمنيون.
والية مدنين: تحريض مسؤول عنه مسؤولون حكوميون.

االعتداءات الخطيرة على الصحفيات اإلناث:
ــرا مــن أصــل 231  ــداء خطي ــر 84 اعت ــرة التــي يشــملها التقري ســجلت وحــدة الرصــد خــالل الفت
اعتــداء. وقــد كانــت الصحفيــات ضحايــا اعتــداءات خطيــرة ـفـي 39 حالــة مــن أصــل 84 حالــة 

ــي:  توزعــت كمــا يل
15 حالة تحريض
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10 حاالت اعتداء جسدي
8 حاالت اعتداء لفظي

6 حاالت تهديد

وقد كان مسؤول عن هذه االعتداءات كل من: 
نشطاء التواصل االجتماعي في 16 حالة: 11 تحريض، 3 تهديد، 2 اعتداء لفظي.

أمنيون في 8 حاالت: 7 اعتداءات جسدية وحالة تهديد.
سياسيون في 3 حاالت: 2 اعتداءات لفظية وحالة تحريض. 

مواطنون في 2 حاالت: حالة تحريض وحالة تهديد.
مسؤولون محليون في 2 حاالت: حالتي اعتداء لفظي.

فنانون في 2 حاالت: حالتي تحريض.
تجار في حالة اعتداء جسدي.

رؤساء مكاتب اقتراع في حالة اعتداء جسدي.
موظفون بشركة خاصة في حالة تهديد.
موظفون عموميون بحالة اعتداء لفظي.

اعالميون بحالة اعتداء لفظي. 
أعضاء مراكز اقتراع بحالة اعتداء جسدي.

وقد توزعت هذه االعتداءات جغرافيا كما يلي:
30 اعتداء طالت الصحفيات في والية تونس.
اعتداءين طاال الصحفيات في والية المنستير.

ــة،  ــة، باج ــس، سوس ــة، صفاق ــل، منوب ــات ناب ــن والي ــات فــي كل م ــال الصحفي ــد ط ــداء وحي اعت
القيــروان، القصريــن.
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ضــد  المرتكبــة  الخطيــرة  االعتــداءات  فــي  المســاءلة  مؤشــرات   /II
والصحفييــن: الصحفيــات 

1.خارطة التوزيع الجغرافي لاعتداءات الخطيرة: 
والشــكايات  المزاعــم  ـفـي كل  بالتحقيــق  الدولــة  الجزائيــة«  اإلجــراءات  تلــزم »مجلــة 
الــواردة عليهــا بشــأن حــدوث اعتــداءات ضــد الصحفييــن والعمــل عليهــا بفعاليــة ونجاعــة 
ــا فــي  ــؤولين عنه ــبة المس ــع ومحاس ــة وتتب ــتقلة ونزيه ــة مس ــا بطريق ــق فيه والتحقي

ــة. آجــال معقول
ــز عــدم  ــن أحــد أهــم ركائ ــى الصحفيي ــداءات المســلطة عل ــة االعت ــل محاســبة وإدان وتمث
التكــرار ومناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب وأهــم مقومــات تركيــز بيئــة آمنــة للصحفييــن/

ات. 
ويمكــن أن يصنــف البــت ـفـي المزاعــم والشــكايات الــواردة علــى القضــاء ـفـي آجــال 
غيــر معقولــة، نكرانــا للعدالــة وإخــالال بالتزامــات البــالد فــي تحقيــق االنتصــاف لضحايــا 
انتهــاكات حقــوق االنســان ولاللتزامــات المرتبطــة بحمايــة الصحفييــن/ات. ويمكــن أن 
ينجــر عــن اإلفــالت مــن العقــاب تكريــس لثقافــة العنــف ويفهــم التغاضــي عــن المحاســبة 

قبــوال بالعنــف نفســه.
وتحفيــزا لجهــود الدولــة ـفـي محاســبة المعتديــن علــى الصحفييــن/ات عملــت وحــدة 
الرصــد علــى تطويــر مؤشــرات مرتبطــة بالمســاءلة واالفــالت مــن العقــاب بنــاء علــى 
ــر  ــة أن تســتند عليهــا لتطوي التشــريعات الجــاري بهــا العمــل فــي تونــس، يمكــن للدول
الجهــد القضائــي فــي مناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب وضمــان حقــوق الصحفييــن/ات فــي 

التقاضــي واالنتصــاف.
وســجلت الوحــدة خــالل الفتــرة التــي يشــملها التقريــر أعمــاال تتطلــب مالحقــة قانونيــة 

للمعتديــن وصنفتهــا كمــا يلــي: 
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1. نسبة عدد االعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة 2022:
ســجلت وحــدة الرصــد فــي الفتــرة التــي يشــملها التقريــر 84 اعتــداء خطيــر مــن أصــل 232 
اعتــداء أي بنســبة 36 بالمائــة مــن جملــة االعتــداءات. وتعــد هــذه النســبة األقــل خــالل 
خمــس ســنوات بتراجــع علــى حســاب تطــور االعتــداءات المتعلقــة بالحــق فــي الحصــول 

علــى المعلومــات.

ــتحق  ــي تس ــداءات الت ــة االعت ــن جمل ــون م ــا الصحفي ــي رفعه ــكايات الت ــبة الش 2. نس
الماحقــة

تقدم الصحفيون بـ 20 شــكوى تعلقت بـ 20 اعتداء خطيرا من أصل 84 اعتداء يســتوجب 
التتبــع القضائــي أي بنســبة %24 أي بتأخــر 8.5 نقــاط مقارنــة بالســنة المنقضيــة، حيــث 

ســجلت خــالل تقريــر الســنة المنقضيــة نســبة تتبــع قــدرت بـــ 32.5 بالمائــة.
وقد تطورت نسبة التشكي على مدى الخمس سنوات المنقضية كما يلي:
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3. الجهات مرجع نظر الشكايات المقدمة
وجهت الشكاوى في:

13 مناسبة إلى وكالء الجمهورية.
6 مراكز األمن 

اثارة الدعوى من قبل النيابة العمومية في حالة وحيدة.
نسب التشكي حسب النوع االجتماعي

االعتداءات الجسدية:
9 شــكوى مــن أصــل 29 حالــة اعتداء جســدي طال الصحفيــات والصحفييــن 31 بالمائة متراجعة 
بنقطــة عــن الســنة المنقضيــة والتــي قــدرت بـــ 32 بالمائــة وقــد تقــدم بهــذه الشــكاوى 4 نســاء 

رجال. و5 
ولــم يتشــكى أغلــب الصحفيــون والصحفيــات ـفـي االعتــداءات التــي ســلطت عليهــم خــالل 

االحتجاجــات التــي شــهدتها تونــس خــالل شــهر جانفــي 2022.
وقد وجهت هذه الشكاوى في: 

ــة تونــس وفــي مناســبة وحيــدة فــي  5 شــكاوى إلــى مراكــز األمــن: فــي 3 مناســبات فــي والي
ــروان. ــة والقي ــي منوب واليت

4 شــكاوى إلــى الســادة وكالء الجمهوريــة، 3 حــاالت فــي محكمــة تونــس 1 وحالــة فــي محكمة 
صفاقس.

حاالت االعتداءات اللفظية: 
تــم إيــداع 5 شــكاوى تعلقــت بـــ 5 حــاالت مــن أصــل 16 حالــة اعتــداء لفظــي أي بنســبة 31 
بالمائــة بتقــدم بـــ 5 نقــاط مقارنــة بنســبة الســنة المنقضيــة والتــي بلغــت 26 بالمائــة تقــدم بهــا 

4 نســاء ورجــل واحــد.
وقد وجهت هذه الشكاوى في: 

4 حاالت إلى السادة وكالء الجمهورية بمحكمة تونس.
حالة إلى مركز أمن بوالية تونس.
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حاالت التحريض:
تــم ايــداع 5 شــكايات تعلقــت بـــ 5 حــاالت تحريــض من أصل 30 حــاالت تحريض طالــت الصحفيين 
أي بنســبة 17 بالمائــة بتراجــع بســتة نقــاط بالنســبة للســنة الســابقة والتــي بلغــت نســبة 23 
بالمائــة. تقــدم بهــا 3 نســاء و2 رجــال. وقــد قامــت الوحــدة بتحريــر 6 شــكاوى اخريــن لــم يتقــدم 

بهــا الصحفيــون للقيــام بالحــق الشــخصي.
ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي  ــة عل ــداءات الحاصل ــب االعت ــون فــي أغل ــم يتوجــه الصحفي ول

إلــى التشــكي.
وقد وجهت هذه الشكايات إلى:

4 حاالت إلى السيد وكيل الجمهورية بتونس. 
1 حالة تحركت فيها النيابة العمومية بصفة تلقائية. 

حاالت التهديد: 
تــم إيــداع شــكاية واحــدة تعلقــت بحالــة تهديــد مــن أصــل 9 حــاالت تهديــد طالــت الصحفيــات 
والصحفييــن أي بنســبة 11 بالمائــة بتراجــع بـــ 47 نقطــة عــن الســنة المنقضيــة والتــي بلغــت 58 
بالمائــة. كمــا حــررت وحــدة الرصــد 3 شــكايات فــي التحريــض لــم يتقــدم بهــا الصحفيــون حتــى 

االن.
وقد وجهت هذه الشكاية إلى محكمة تونس 1.

مآل الشكايات القضائية
الشكايات التي مازلت في طور التشكي: 11

الشكايات التي مازالت في طور البحث االبتدائي: 5
الشكايات التي تم الصلح فيها: 3

الشكايات التي حكم فيها: 1 ادانة وحكم بالسجن على المعتدين.
نسبة األحكام الصادرة من جملة الشكايات المرفوعة: 

     حكم قضائي باإلدانة
      المدة التي استغرقتها القضية التي تم الحكم فيها: أقل من شهرين.
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الخــــــاصـــــــة
تظــل مســألة حمايــة الصحفيين وضمان ســامتهم القضيــة األولى المطروحة على المســتوى 
الوطنــي والدولــي، وقــد نجحــت تونــس كأول تجربــة إقليميــة وعربيــة فــي تركيــز آليــة رصــد 

مســتقلة تعمــل علــى تطويــر مؤشــرات مرتبطــة ســامة الصحفييــن.

وتشــير هــذه المؤشــرات إلــى ارتفــاع منســوب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والــذي 
اســتهدف الصحفيــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وفي الميــدان، وقد عانــت الصحفيات 
مــن حــاالت التحريــض والتهديــد والعنــف المــادي والمعنــوي. كمــا وقعــت الصحفيــات خــالل 
ــمعتهن أو  ــويه س ــر تش ــواء عب ــد س ــض والتهدي ــة التحري ــر ضحي ــملها التقري ــي يش ــرة الت الفت
ــى  ــن فــي مرم ــن الصحفيي ــن م ــات كزمالئه ــت الصحفي ــزاز. وكان ــة االبت ــت طائل ــن تح لوضعه
ســهام العنــف الرقمــي عبــر شــن حمــالت ممنهجــة عليهــن بعــد تعقــد الوضــع السياســي 
ــن  ــي م ــل االجتماع ــطاء التواص ــل نش ــن قب ــتهدافهن م ــم اس ــد ت ــالد. وق ــي فــي الب واالجتماع

ــة فــي المجــال االجتماعــي واالقتصــادي والقانونــي. ــن لسياســات الدول ــن ومعارضي مؤيدي
 

وقــد نتــج عــن نــزوع الســلطات التونســية للتضييــق على التدفــق الحــر للمعلومات عبر المناشــير 
الداخليــة لــإلدارات العموميــة، كالمنشــور عدد 19 المتعلــق بالتصريحات اإلعالميــة واإلجراءات 
المتخــذة مــن الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات خــالل انتخابــات، إلــى مخاطــر حقيقيــة تمنــع 
الحصــول علــى المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الوطنيــة والمعاهــدات الدوليــة 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يضعــف دور الصحافــة األساســي فــي ضمــان حق الجمهــور فــي المعلومة 
مــن أجــل اتخــاذ الخيــارات المســتنيرة فــي عالقــة بمســار تونــس نحــو الديمقراطيــة. وقــد نتج عن 
هــذه العوائــق غيــر المشــروعة 27 حالــة حجــب معلومــات و42 حالــة منــع مــن العمــل، إضافــة 
الــى انخــراط الســلطات فــي 8 حــاالت احتجــاز تعســفي. وقــد انخرطــت الجهــات القضائيــة فــي 
هــذا التوجــه عبــر إصدارهــا قــرارات حظــر النشــر فــي 5 مناســبات وممارســة الرقابــة المســبقة 

المحظــورة بمقتضــى القانــون.
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كمــا انتجــت حالــة اإلفــالت مــن العقــاب التــي تشــكو منهــا المنظومــة القضائيــة فــي تونــس، 
بســبب طــول آجــال التقاضــي واالحســاس بعــدم االنتصــاف مــن قبــل الصحفيــات والصحفييــن، 
حالــة مــن التراجــع فــي نســب التشــكي الــذي يعتبــره الضحايــا غيــر ذي جــدوى فــي ظــل عــدم 

البــت فــي القضايــا فــي آجــال معقولــة.

ولكــن رغــم تراجــع نســبة التشــكي ـفـي صفــوف الصحفيــات والصحفييــن اال أن الصحفيــات 
النســاء كــن أكثــر نزعــة للتشــكي بنســبة تصــل لـــ 31 بالمائــة فــي حيــن لــم تتجــاوز هــذه النســبة 

ــة. ــن الرجــال 17 بالمائ فــي صفــوف الصحفيي
ــر مــن  ــذ أكث ــا تجاوزتهــا تونــس من ــروز قضاي ــة االســتثنائية مناخــا مالئمــا لب ــت الحال كمــا كان
عقــد وهــي قضايــا أمــن الدولــة علــى خلفيــة محتويــات إعالميــة. وقــد تــم إحالــة الصحفييــن فــي 
مناســبتين بمثــل هــذه التهــم علــى خلفيــة محتويــات أنتجوهــا واحالتهــم علــى معنــى قانــون 
ــا بعــدم  ــس تعهداته ــت تون ــكرية. وخرق ــم العس ــا إلــى المحاك ــة إلــى لجوؤه ــاب إضاف اإلره
ســجن الصحفييــن مــن خــالل صــدور 3 أحــكام بســجن صحفييــن علــى خلفيــة محتويــات إعالميــة، 

حكمــان مــن ضمنهــا صــادران عــن المحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس.

ــن، ترتبــط  ــرة تواجــه ســالمة الصحفيي ــات كبي ــداءات تحدي وتكشــف االتجاهــات العامــة لالعت
ــم العمــل خاصــة فــي  ــة وبمناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء فــي عال بســالمتهم الرقمي
المواضيــع المتعلقــة بالشــأن السياســي واالجتماعــي. كمــا بــات مــن الواضــح وفــق مؤشــرات 
لالحتجاجــات  تغطيتهــم  خــالل  والصحفييــن  الصحفيــات  طالــت  التــي  األمنيــة  االعتــداءات 
ــال  ــن أن تط ــية م ــاك خش ــر، أن هن ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــالل الفت ــس خ ــهدتها تون ــي ش الت
االعتــداءات الســالمة الجســدية والنفســية للصحفيــات والصحفييــن، كمــا دخــل األمنيــون فــي 

ــن.  ــا الــي متهمي ــول الضحاي ــا، وتح ــن الضحاي ــع الصحفيي ــة م ــات قانوني نزاع

ولــم تبــدي الســلطة التونســية تفاعــال إيجابيــا فــي التعامــل مــع حريــة الصحافــة رغــم قطعهــا 
لعديــد التعهــدات فــي مجــال تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة ودعــم تركيز إطــار قانوني 
لســالمة الصحفييــن، بــل لجــأت إلــى اصــدار تشــريعات مقيــدة لحريــة التعبيــر خاصــة فــي الفضــاء 
الرقمــي عبــر صــدور المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
ــة  ــريع فــي عالق ــب فــي التش ــرورة والتناس ــدأ الض ــرب مب ــات تض ــع عقوب ــذي يض ــال وال واالتص

بالنشــر فــي الفضــاء الرقمــي.

وتتواصــل بعــد مــرور ســبع ســنوات كاملــة حالــة االختفــاء القســري التــي ذهــب ضحيتهــا 
الصحفــي ســفيان الشــورابي والمصــور الصحفــي نذيــر القطــاري وســط غمــوض مصيرهمــا فــي 
ليبيــا. وبقيــت الســلطة السياســية حتــى اآلن ســلبية فــي تعاملهــا مــع الملــف الــذي هــو محــل 
تبــادل قضائــي بيــن ليبيــا وتونــس ولــم تتقــدم الجهــود الدبلوماســية فــي هــذا المجــال وبقــي 

مصيــر الصحفييــن المختفيــن فــي ليبيــا غامضــا الــى اليــوم.

وينتظــر مــن تونــس مزيــد االنخــراط ـفـي مســار تنفيــذ خّطــة األمــم المتحــدة بشــأن ســالمة 
الصحفييــن ومســألة اإلفــالت مــن العقــاب عبــر تركيــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصــد 
االعتــداءات المســلطة علــى حرّيــة الصحافــة وحرّيــة التعبيــر لضمــان االنتصاف والعدالــة وتدعيم 
الصحفيــات  لحمايــة  وطنيــة  خطــة  وتبّنــي  والصحفييــن  للصحفيــات  الحمائيــة  التشــريعات 

والصحفييــن. 
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التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية: 

-اإلدانــة العلنيــة لالعتــداءات المســلطة علــى حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر ضمــن 
ــة والقطــع مــع خطــاب التحريــض والممارســات  بياناتهــا الرســمية وتصريحاتهــا اإلعالمي

التمييزيــة ـفـي حــق الصحفييــن.

-ســحب المناشــير التــي أصدرتهــا والتــي تمثــل خطــرا علــى حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة 
ــة  ــم المتصل ــدا المنشــور عــدد 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائ فــي الفضــاء الرقمــي وتحدي
بأنظمــة المعلومــات واالتصــال، واعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي صياغــة كل التشــريعات 

ذات الصلــة بحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر.

-الســهر علــى تعزيــز حمايــة حريــة التعبيــر والصحافــة عبــر مبــادرات تشــريعية تراعــي 
التزامــات تونــس بحمايــة الصحفييــن وتضمــن مكتســبات الحريــة التــي كرســها الدســتور 

التونســي.
-وضــع خطــة اتصاليــة أكثــر انفتاحــا فيهــا ضمانــات الشــفافية والتقيــد بحــق الصحفــي فــي 

الحصــول علــى المعلومــة مــن مصادرهــا وفــق مبــدأ عــدم التمييــز.

-بــذل الجهــد الدبلوماســي الكاـفـي ـفـي إطــار دفــع ملــف الصحفــي ســفيان الشــورابي 
والمصــور الصحفــي نذيــر القطــاري مــن أجــل 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.
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-تركيــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصــد االعتــداءات المســلطة علــى حرّيــة الصحافــة 
وحرّيــة التعبيــر لضمــان االنتصــاف والعدالــة.

علــى  الحصــول  أمــام  تضــع عوائــق  التــي  الداخليــة  المناشــير  لــكل  الفــوري  -الســحب 
المعلومــات وتحديــدا المنشــور عــدد 19 المقيــد لموظفــي الدولــة فــي التصريــح لوســائل 

اإلعــالم ،والــذي يضــرب حــق المواطــن ـفـي الحصــول علــى المعلومــات.
نشــر نتائــج التحقيقــات اإلداريــة مــع موظفــي الدولــة المتورطيــن ـفـي اعتــداءات علــى 

الصحفييــن.
 

القضاء:
-إيقــاف إحالــة الصحفييــن بتهــم أمــن الدولــة وخــارج إطــار القانــون المنظــم للمهنــة 

العســكري. كالقضــاء  الخــاص  القضــاء  وأمــام   )116 و   115 )المرســومين 

البصــري  الســمعي  االتصــال  ـى هيئــة  إـل النشــر واللجــوء  قــرارت حظــر  اصــدار  -إيقــاف 
باعتبارهــا صاحبــة الواليــة الكاملــة فــي تنظيــم االتصــال الســمعي البصــري والقطــع مــع 

الرقابــة المســبقة علــى المحتويــات اإلعالميــة.

-ضمــان مبــدأ االنتصــاف للصحفييــن الضحايــا لضمــان عــدم العــود فــي الجرائــم المرتكبــة 
فــي حــق الصحفييــن عبــر اجــراء تحقيقــات محايــدة وســريعة وفعالة فــي قضايــا االعتداءات 

علــى الصحفييــن فــي أجــال معقولــة. 

-مزيــد الدفــع فــي اتجــاه كشــف الحقيقــة فــي حالــة االختفــاء القســري الــذي ذهــب ضحيتــه 
كل مــن ســفيان الشــورابي ونذيــر القطــاري فــي ليبيــا.

 
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 
ــى الصحفييــن وضمــان محاســبتهم. ــداء عل االعت

-تفعيــل خليــة األزمــة داخلهــا للتدخــل لفائــدة الصحفييــن وتعزيــز التنســيق الميدانــي مــع 
النقابــة خــالل التظاهــرات واألحــداث ذات الطابــع األمنــي.

السياسيون:
ــدم  ــة وع ــف والكراهي ــى العن ــض عل ــاب التحري ــن خط ــاد ع ــى االبتع ــم عل ــث مناصريه -ح

ــن فــي صراعــات ال عالقــة لهــم بهــا. اقحــام الصحفيي
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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