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تقرير شهر ديسمبر 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 

1

2

3

 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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فترة الرصد
انطلقــت عمليــة رصــد المســار المتعلــق بالــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية 17 ديســمبر  
2022 منــذ انطــالق الحملــة االنتخابيــة للمترشــحين لعضويــة مجلــس النــواب القــادم وخــالل 

يــوم االقتــراع وفــرز األصــوات ولحــد االعــالن عــن النتائــج األوليــة للــدور األول. 
الهدف من التقرير 

يهــدف هــذا التقريــر فــي جزئــه األول باألســاس إلــى التشــخيص الدقيــق لمــا حــدث خــالل الفتــرة 
االنتخابيــة لمســاعدة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات وكل الجهــات المتداخلــة 
فــي المســار االنتخابــي علــى تجــاوز األخطــاء التــي تــم تســجيلها، وبنــاء خطــة واضحــة لضمــان 
تغطيــة أنجــع للــدور الثانــي لالنتخابــات التشــريعية. وتهــدف عمليــة الرصــد الــى دعــم شــفافية 
المســار االنتخابــي وتطويــر مســتوى نجاعــة عمــل كل الجهــات فــي اتجــاه توفيــر منــاخ مناســب 
ــان  ــة وضم ــة العام ــة للمصلح ــن/ات، خدم ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــف للصحفيي ومنص
حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات والقيــام بالخيارات المســتنيرة من أجل مســتقبل 
ــات لتجــاوز  ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــة فــي تونــس. وهــو موجــه أساســا للهيئ الديمقراطي

االخــالالت المســجلة ســابقا وضمــان محاســبة المخالفيــن مــن منظوريهــا.
كمــا يشــخص التقريــر فــي جزئــه الثانــي االعتــداءات المســلطة علــى الصحفييــن خــارج إطــار الــدور 

األول لالنتخابات.

منهجية الرصد
ــرأي  ــة ال ــة لحري ــر الدولي ــم والمعايي ــى المفاهي ــر عل ــذا التقري ــداد ه ــدة فــي إع ــتندت الوح اس
والتعبيــر والصحافــة، بمــا فــي ذلــك المرتبطــة بســالمة الصحفييــن فــي الســياقات االنتخابيــة. 
كمــا اســتندت إلــى اإلطــار القانونــي الوطنــي المنظــم للعمــل الصحفــي فــي الفتــرة االنتخابيــة، 
ال ســيما مدونــة ســلوك الصحفييــن المحلييــن واألجانــب خــالل االنتخابــات واالســتفتاء والتــي 
حافظــت علــى نفــس القواعــد المنشــورة فــي النصــوص المنظمــة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي 

مقـدمة عــــامة
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ــدد 8  ــات ع ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي ــرار الهيئ ــتندت إلــى ق ــا اس ــه 151 و152    كم صفحت
لســنة 2018 مــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 يتعلــق بضبــط قواعــد وشــروط  التغطيــة اإلعالميــة 
خــالل الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء الــذي تــم تنقيحــه واتمامــه بالقــرار عــدد 31 لســنة 

2022 المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 2022 )نســخة محينــة(. 

كما استندت إلى القرار التوجيهي  للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري  
ونظــرا لخصوصيــة رصــد ســالمة الصحفييــن فــي الســياق االنتخابــي، لــم تســتند الوحدة فــي إعداد 
تقريرهــا علــى منهجيــة عملهــا فقــط، بــل دعمتــه بالضوابــط األخالقيــة والقانونيــة المحــددة 
لمســؤولية كل األطــراف فــي العمليــة االنتخابيــة إزاء حمايــة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات، مــن ذلــك حقوقهــم فــي االعتمــاد واحتــرام شــروطه وضوابطــه مــن قبــل الهيئة 
ــتفتاء  ــار االس ــى مس ــرفة عل ــة المش ــل الهيئ ــات داخ ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــم عملي وتنظي
ــات  ــة ومدون ــبات االنتخابي ــابق المناس ــة فــي س ــة والوطني ــر الدولي ــا للمعايي ــدى احترامه وم

الســلوك الخاصــة بعمــل الصحفييــن/ات.
إن وحــدة الرصــد وإذ تعتبــر أن احتــرام أخالقيــات المهنــة هــو أكبــر ضامــن لحمايــة الصحفييــن/

ــان  ــة 2022  اب ــهر جويلي ــا لش ــالل تقريره ــت خ ــا دع ــن/ات فإنه ــن/ات الصحفيي ات والمصوري
اســتفتاء 25 جويليــة 2022 الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات إلــى التحقيــق فــي الحــاالت 
ــة الســلوك الخاصــة بهــا والتدقيــق وتحميــل  ــر وإعــادة النظــر فــي مدون المســجلة فــي التقري
المســؤوليات المناطــة بعهدتهــا إزاء الصحفييــن. ودعــت الوحــدة خــالل تقريــر جويليــة الهيئــة 
إلــى وضــع خطــة عمــل واضحــة تخــص ســالمة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
ــة  ــت الهيئ ــف توخ ــن لألس ــة، لك ــة المختص ــات المهني ــع الهيئ ــراكة م ــات بالش ــالل االنتخاب خ
مســارا أحــادي الجانــب عندمــا احتكــرت ســلطة مراقبــة التغطيــة اإلعالميــة للمســار االنتخابــي.

ــول  ــق فــي الحص ــرب الح ــة بض ــالالت المرتبط ــد االخ ــر عدي ــذا التقري ــالل ه ــدة خ ــدت الوح ورص
علــى المعلومــات والمضايقــات المجانيــة. وقــد تواصلــت هــذه الخروقــات رغــم تنبيــه النقابــة 

ــا.   ــة 2022 إلــى خطورته ــتفتاء 25 جويلي ــالل اس خ

خلية يقظة
اعتمــدت النقابــة عبــر وحــدة الرصــد فــي عملهــا، خاصــة يــوم عمليــة التصويــت فــي الــدور األول 
لالنتخابــات التشــريعية، علــى تلقــي التبليغــات مــن فريــق مــن المبلغيــن/ات المتطوعيــن/ات 
فــي مختلــف واليــات الجمهوريــة إضافــة إلى التواصل المباشــر مــع الصحفييــن/ات والمصورين/

ات الصحفييــن/ات لمتابعــة ظــروف عملهــم/ن. 

وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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الجزء األول: االعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات 
الصحفيين/ات خالل الدور األول من االنتخابات التشريعية

كان الــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية أعنــف مــن جملــة االعتــداءات المســجلة خــالل 
ــرة الممتــدة مــن  ــات التشــريعية لســنة 2019، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد خــالل الفت االنتخاب
10 إلــى 20 ديســمبر 2022 ، 28 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات.

وقــد توزعــت االعتــداءات إلــى 4 اعتــداءات خــارج يــوم التصويــت و24 اعتداء خالل يــوم التصويت 
للدور األول لالنتخابات التشــريعية. 

مقدمة إحصائية
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طالــت االعتــداءات خــالل فتــرة الــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية 17 ديســمبر 2022 ، 31 
ضحيــة مــن بينهــم 17 مــن الرجــال و14 مــن النســاء كلهــم مــن الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات المعتمديــن/ات رســميا مــن الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات لتغطيــة ســير 

ــة االنتخاب. عملي

ـى 10 إذاعــات و5 مواقــع  ويعمــل ضحايــا االعتــداءات ـفـي 16 مؤسســة إعالميــة تتــوزع إـل
أنبــاء. الكترونيــة ووكالــة 
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طالــت االعتــداءات الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــالل مباشــرتهم لتغطيــة 
الــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية فــي 11 واليــة.

ـى 6 اعتــداءات ـفـي مدنيــن و5 اعتــداءات ـفـي كل مــن  وقــد توزعــت االعتــداءات جغرافيــا إـل
واليتــي تونــس وقفصــة. 

كمــا طــال 02 اعتــداءات الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي كل مــن واليــات 
القصريــن وســيدي بوزيــد و المهديــة وسوســة، وطالهــم اعتــداء وحيــد )01( فــي كل من واليات 

قبلــي ونابــل وقابــس وجندوبــة.
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وقــد ارتبطــت أغلــب االعتــداءات بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة فــي ظــل العوائــق غيــر 
ــجلت  ــد س ــات، وق ــر للمعلوم ــق الح ــام التدف ــات أم ــة االنتخاب ــا هيئ ــي وضعته ــروعة الت المش
وحــدة الرصــد فــي هــذا الخصــوص 15 حالــة منــع مــن العمــل و9 حــاالت حجــب معلومــات إضافــة 

إلــى تســجيلها حــاالت مضايقــات فــي 4 مناســبات 

تعلقــت أغلــب االعتــداءات برؤساء/رئيســات مراكــز االقتــراع حيــث كانــوا/ن مســؤولين/ات 
عــن 13 اعتــداء تعلقــت كلهــا بحجــب المعلومــات حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة والمنــع مــن 
العمــل. كمــا انخــرط رؤســاء مكاتــب اقتــراع فــي اعتــداء وحيــد ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/

ات الصحفييــن/ات. 
 وكان رؤساء/رئيســات الهيئــات الفرعيــة وموظفــو هيئــات فرعيــة مســؤولين عــن 3 اعتــداءات 

لــكل منهمــا.  كمــا كان ممثلــو الهيئــات الفرعيــة مســؤولون عــن 4 حــاالت اعتــداء. 
ــداءات ورئيســها مســؤول  ــات مســؤولة عــن 2 اعت ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــت الهيئ وكان

عــن اعتــداء وحيــد. فــي حيــن كان األمنيــون مســؤولون عــن اعتــداء وحيــد.
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االعتداءات المسجلة 
يوم انتخابات 17 ديسمبر 2022 

تتالــت المضايقــات االعتــداءات وعمليــات الحجــب خــالل ســعي الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات إلــى الحصــول عليهــا يــوم االقتــراع وتواصــل احتــكار الهيئــة المركزيــة بتونــس 
العاصمــة لبــث المعلومــات وحرمــان الجهــات الداخليــة الصحفييــن مــن معطيــات محينــة مــن 
مصادرهــا المباشــرة، وكانــت تدخــالت الهيئــة بطيئــة لحــل اإلشــكاليات التــي تــم التبليــغ عليهــا 

مــن قبــل وحــدة الرصــد. 

1. حاالت المنع من العمل 
لــم تعتبــر وحــدة الرصــد كل حــاالت منع رؤســاء مكاتب االقتــراع للصحفييــن/ات والمصورين/ات 
الصحفييــن/ات مــن العمــل حــاالت اعتــداءات عليهــم، اعتمــادا علــى مقتضيــات »مدونــة ســلوك 
ــات واالســتفتاء«، التــي أمضــى عليهــا المعتمــدون/ الصحفييــن المحلييــن واألجانــب لالنتخاب

ات للتغطيــة اإلعالميــة اســتنادا إلــى البنــود المتعلقــة بـــ »الواجبــات الخاصــة بيــوم االقتــراع« 
ــراع  ــب االقت ــل مكات ــر داخ ــن التصوي ــاع ع ــى »االمتن ــص عل ــة والتــي تن ــة الثاني ــدا النقط وتحدي
إال بعــد ترخيــص مــن رئيــس مكتــب االقتــراع« وقــد اعتمــدت الوحــدة ـفـي تصنيفهــا مبــدأ 
ـى حمايــة  التناســب والضــرورة، أي ال يمكــن أن يكــون المنــع مطلقــا بــل يجــب أن يهــدف إـل
مصلحــة مشــروعة، كعــدم تعطيــل ســير العمليــة االنتخابيــة أو حمايــة المعطيــات الشــخصية 
للناخبيــن فــي حــال رفضهــم ان يتــم تصويرهــم فقــط، وال يمكــن أن يتوســع مديــرو المكاتــب فــي 

اســتعمال هــذا البنــد فــي كل الحــاالت.
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وقــد اعتبــرت وحــدة الرصــد أن كل حــاالت المنــع التــي مارســها رؤســاء مراكــز االقتــراع حــاالت 
ــدأ  ــة فــي شــرح األســباب حــول مب ــه المدون ــار مــا تنــص علي ــى الصحفييــن/ات باعتب ــداء عل اعت
تمكيــن المعتمديــن/ات مــن »النفــاذ إلــى مختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة لتأميــن تغطيــة 
شــاملة ومحايــدة للمســار االنتخابــي واالســتفتاء«، وعليــه ال يمكــن لرؤســاء مراكــز االقتــراع 
وضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن/ات بمنعهــم مــن العمــل داخــل مراكــز االقتــراع أو 

محيطــه فــي ظــل تقيدهــم/ن بالواجبــات المتعلقــة بعملهــم/ن.
وقد طالت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات عديد االعتداءات: 

حيــث فــي واليــة تونــس منــع رئيــس مكتب اقتــراع بـــ »المدرســة االبتدائيــة بالصادقيــة« المصور 
الصحفــي بقنــاة »بــال قنــاع« مالــك الجالصــي مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع. حيــث تنقــل 
الجالصــي إلــى مركــز االقتــراع وعنــد وصولــه دخــل كل العامليــن إلــى مكاتبهــم فــي ظــل وجــود 
كاميــرا وفــور محاولــة المصــور الصحفــي التصويــر منعــه مديــر أحــد المكاتــب مــن العمــل وقــد 
تواصــل المصــور الصحفــي مــع مســؤول بهيئــة االنتخابــات الــذي أكــد أنــه يمكنــه التصويــر نظــرا 
لحملــه شــارة االعتمــاد وطالمــا أنــه ليــس هنــاك أي ممانعــة مــن المواطنيــن. ولكــن رغــم ذلــك 

رفــض مديــر المكتــب تمكيــن المصــور الصحفــي مــن التصويــر. 

وفــي واليــة قفصــة تــم منــع رمــزي أفضــال الصحفــي بـــ »إذاعــة قفصــة« مــن العمــل بالمدرســة 
االبتدائيــة بالرديــف مــن واليــة قفصــة خــالل تغطيتــه للــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية 
ديســمبر 2022 حيــث ورغــم حملــه لشــارة االعتمــاد مــن الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات إال 

أن رئيــس مركــز االقتــراع تمســك بمنعــه مــن العمــل.
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تــم منــع الصحفــي رمــزي أفضــال مــن العمــل بالمدرســة االبتدائيــة بــرج عكارمــة مــن منطقــة 
المظيلــة مــن واليــة قفصــة مــن قبــل رئيــس مركــز االقتــراع رغــم اســتظهار الصحفــي ببطاقــة 

ــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري. االعتمــاد مــن الهيئــة العلي

وفــي واليــة القصريــن تــم منــع منــال الدربالــي الصحفيــة بموقــع »نــواة« ومحمد كريــت المصور 
الصحفــي بوكالــة ســيبوزا األمريكيــة مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة 
ــك  ــث تمس ــراع، حي ــز االقت ــس مرك ــل رئي ــن قب ــن م ــة القصري ــن والي ــة م ــة بتال ــب بورقيب الحبي

رئيــس المركــز أنــه ال علــم لــه بأنــه يمكــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع.

كمــا منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة الثقافــة بتالــة مــن واليــة القصريــن 
الصحفيــة بموقــع »نــواة« منــال الدربالــي والمصــور الصحفــي محمــد كريــت مــن التصويــر داخــل 
مركــز االقتــراع رغــم اســتظهارهما ببطاقــات االعتمــاد، مؤكــدا أنــه ال علــم لــه بأنــه يمكنهمــا 

التصويــر وقــد تواصــل المصــور الصحفــي مــع الهيئــة الفرعيــة وتــم فــظ االشــكال.

ــاة  ــة المغط ــول القاع ــن دخ ــي م ــة قبل ــن بوالي ــن الصحفيي ــوان أم ــع أع ــي من ــة قبل  وفــي والي
ــة.  ــذ أوامــر أمني ــات التشــريعية بدعــوى تنفي ــة فــرز األصــوات الخاصــة باالنتخاب ــة عملي لتغطي
وقــد تمســك الصحفيــون والصحفيــات بحقهــم فــي أداء عملهــم مؤكديــن أن بطاقــات االعتمــاد 
كافيــة لضمــان حقهــم فــي حضــور عمليــة الفــرز وقــد تــم تمكينهــم مــن حقهــم فــي الدخــول 

بعــد نقــاش مطــول.

وقد طال المنع كال من :
هناء كروس الصحفية بإذاعة »موزاييك أف أم«

أحمد التايب الصحفي بـ »وكالة تونس افريقيا لألنباء
ماجدة عمارة الصحفية بـ »إذاعة قفصة«

الهادي بوصفة الصحفي بإذاعة »شمس أف أم«

وفــي واليــة مدنيــن منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائية بطريــق حي الزيتــون مدنين 
الصحفيــات مــن العمــل داخــل مركــز االقتــراع حيــث ورغــم اســتظهارهن ببطاقــات االعتمــاد، اال 

أنــه رفــض تمكينهــم مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع وقــد طــال المنــع كال مــن:
عفاف الودرني الصحفية بموقع »تونس الرقمية«.

هادية قاري الصحفية بـ »إذاعة تطاوين«.
نعيمة خليصة البصحفية بإذاعة » صبرة أف أم«.

ومنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة طريــق قابــس مــن واليــة مدنيــن الصحفيــات 
مــن العمــل داخــل مركــز االقتــراع رغــم اســتظهارهن ببطاقــات االعتمــاد اال أن رئيــس المركــز 

تمســك بالمنــع وقــد طــال االعتــداء  كال مــن :
عفاف الودرني الصحفية بموقع »تونس الرقمية«.

هادية قري الصحفية بـ »إذاعة تطاوين«.
نعيمة خليصة الصحفية بإذاعة » صبرة أف أم«.

ــة  ــة بـــ »وكال ــار الصحفي ــة بوط ــن روض ــات بمدني ــة لالنتخاب ــة الفرعي ــع منســق بالهيئ كمــا من
ــة. حيــث  ــراع الســواني بحومــة الســوق بجرب ــاء« مــن العمــل بمركــز االقت ــا لألنب تونــس افريقي
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ورغــم اســتظهار الصحفيــة ببطاقــة اعتمادهــا واخذهــا االذن بالتصوير من رئيس مركــز االقتراع، 
ــه كمواطــن مــن  ــر مؤكــدا أن ــزي رياضــي وطالبهــا بالتوقــف عــن التصوي توجــه نحوهــا رجــل ب
ــة. وتوجــه الرجــل إلــى  ــة الفرعي ــم يقــدم صفتــه كمنســق للهيئ ــر، ول حقــه منعهــا مــن التصوي

أعــوان األمــن لالســتنجاد بهــم ومنعهــا مــن العمــل لكــن األمــن امتنــع عــن التدخــل.

وفــي واليــة ســيدي بوزيــد منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بالمكناســي مــن 
واليــة ســيدي بوزيــد محمــد علــي العلــوي وزهــور الحبيــب الصحفيــة بـــ »إذاعــة صفاقــس« مــن 
العمــل وطالبهــا بالمغــادرة، وعنــد محاولــة الصحفيــة العمــل خــارج مركــز االقتــراع وأخــذ تصريح 

مــن أحــد المواطنيــن طالبهــا بالمغــادرة مشــددا أن المــكان تحــت ســلطته.

وـفـي واليــة المهديــة منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالرجيــش مــن واليــة المهديــة خلــدون 
الخويلــدي المصــور الصحفــي بإذاعــة »أم أف أم« مــن العمــل والتصويــر داخــل مركــز االقتــراع، 
حيــث وخــالل تصويــره لمحيــط مركــز االقتــراع توجــه نحــوه رئيــس المركــز وطالبــه بالتوقــف عــن 
التصويــر والمغــادرة ورغــم اســتظهار الخويلــدي ببطاقــة اعتمــاده اال أن رئيــس المركــز تمســك 

بمنعــه مــن العمــل.

ــق المصــور  ــد طلي ــة مؤي ــة المهدي ــوان مــن والي ــراع بســيدي عل ــع رئيــس مركــز االقت كمــا من
الصحفــي بإذاعــة »أم أف أم« مــن التصويــر، حيــث وخــالل تصويــره لمحيــط مركــز االقتــراع توجــه 

نحــوه رئيــس مركــز االقتــراع وطلــب منــه التوقــف عــن التصويــر والمغــادرة.

وفــي واليــة سوســة منعــت رئيســة مركــز االقتــراع بمدرســة العمــارات الشــمالية بواليــة سوســة 
ســمهران الزرلــي مراســلة إذاعــة »المدينــة أف أم« مــن العمــل، حيــث وخــالل مزاولــة الصحفيــة 
ــز  ــادرة المرك ــا بمغ ــز وطالبته ــة المرك ــا رئيس ــت نحوه ــراع توجه ــز االقت ــل مرك ــا داخ لعمله
والعمــل خارجــه ورغــم اســتظهار الصحفيــة ببطاقــة اعتمادهــا اال أن رئيســة المركــز تمســكت 

بمنعهــا.
 كمــا منــع ممثلــو الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بسوســة الصحفييــن بالواليــة مــن دخــول مركــز 
الفــرز ابــن خلــدون بدائــرة سوســة المدينــة، حيــث شــددوا علــى أن هنــاك أوامــر بعــدم الســماح 
للصحفييــن والصحفيــات بالدخــول، لكــن بعــد نقــاش مطــول ســمحوا لهــم بالدخــول شــرط عــدم 

التصويــر، وقــد رفــض الصحفيــون والصحفيــات هــذه الشــروط وغــادروا المــكان 
وقد طال المنع كال من: 

ماهر جعيدان الصحفي المستقل. 
هدى القرمازي الصحفية المستقلة. 

مكرم السعيدي مراسل إذاعة »ًصبرة أف أم«.

وفــي واليــة نابــل تــم منــع محمــد علــي جــرادة مراســل موقــع »تونــس الرقميــة« مــن العمــل 
بمركــز االقتــراع أبــو القاســم الشــابي بعيــن كميشــة مــن واليــة نابــل، وتــم اللجــوء إلــى األمــن 
لتحريــر محضــر ضــده مــن قبــل رئيســة مركــز االقتــراع.  حيث وخــالل تصوير جــرادة لمركــز االقتراع 
ــر وطلــب اإلذن قبــل ذلــك. وفــي ظــل إصــرار  ــه رئيســة المركــز التوقــف عــن التصوي طلبــت من
ــراع  ــة مــع رئيســة مركــز االقت ــر والدخــول فــي مشــادة كالمي ــى التصوي المراســل الصحفــي عل

اســتعانت باألمــن وتــم اصطحابــه إلــى مركــز األمــن وتحريــر محضــر فــي حقــه.
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2. حاالت حجب المعلومات
اعتبــرت وحــدة الرصــد حالــة حجــب للمعلومــات كل انخــراط لمســؤول/ة رســمي/ة ســواء كان 
رئيــس/ة مركــز اقتــراع أو رئيــس/ة هيئــة فرعيــة أو عضو/ة هيئــة في عدم التصريــح بالمعطيات 
المتعلقــة بســير العمليــة االنتخابيــة، نظــرا لمــا نصــت عليــه مدونة ســلوك الصحفييــن المحليين 
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء مــن ضمــان لحــق الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــات، 

وتنصيصهــا فــي بــاب الواجبــات العامــة إلــى ضــرورة 
ــب  ــك حس ــة لذل ــمية المخول ــادر الرس ــن المص ــات م ــات والبيان ــع المعلوم ــن جم ــد م »التأك

التشــريع االنتخابــي«
والمقصود بها هذه األطراف.

ــروعة  ــر مش ــق غي ــال عوائ ــذا المج ــات فــي ه ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي ــت الهيئ ــد وضع وق
للتدفــق الحــر للمعلومــات حيــث ســجلت حــاالت حجــب المعلومــات مــن قبــل الهيئــة المركزيــة 
والهيئــات الفرعيــة ورؤســاء مراكــز االقتــراع. وتواصلــت السياســة التــي اعتمدتهــا الهيئــة 
والتــي  التشــريعية  االنتخابــات  مــن  األول  الــدور  خــالل   2022 جويليــة   25 اســتفتاء  خــالل 
تضــرب مقتضيــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا، بســبب خــرق الهيئــة 
لاللتزامــات المنوطــة بعهدتهــا إزاء الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، خاصــة 
المعتمديــن/ات لديهــا لتغطيــة العمليــة االنتخابيــة. وانتهكــت بذلــك مبــدأ الشــفافية وجوهــر 

حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات.

وقد طالت حاالت الحجب الصحفيين/ات في عدة مناسبات:
فــي واليــة قفصــة امتنعــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابات بقفصة عــن تقديم المعلومــات المحينة 
للصحفييــن/ات حــول مجريــات عمليــة االقتــراع وقــد أشــارت الهيئــة الفرعيــة علــى الصحفييــن 
باالتصــال بالهيئــة المركزيــة للحصــول علــى المعلومــات واألرقــام حــول ســير عمليــة االقتــراع، 
كمــا تفــادى بعــض أعضــاء الهيئــة الفرعيــة الــرد علــى اتصــاالت الصحفييــن وقــد طــال الحجــب 

كال مــن:
حسام الداللي المصور الصحفي بموقع »تونس الرقمية«.

 سوار عمادية الصحفية بـ » إذاعة قفصة«.
عماد التومي الصحفي بإذاعة »موزاييك أف أم«.

بسام زيد الصحفي بإذاعة »شمس أف أم«.
رمزي أفضال الصحفي بـ »إذاعة قفصة«.

وفــي واليــة مدنيــن امتنــع رئيــس الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بمدنيــن عــن تقديــم االحصائيــات 
ونســب االقبــال الخاصــة بواليــة مدنيــن، حيــث تواصلــت معــه عفــاف الودرنــي الصحفيــة بموقــع 
»تونــس الرقميــة« عبــر الهاتــف وقــد عبــر عــن رفضــه التصريــح واكــد انتظــار اإلعــالن عــن 

المعطيــات فــي النــدوة التــي تعقدهــا الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات فــي العاصمــة.
كمــا امتنــع أحــد رؤســاء مراكــز االقتــراع بحومــة الســوق مــن واليــة مدنيــن عــن مــد لميــاء بــن 
ــالد الصحفــي بإذاعــة »اكســبراس أف أم«  ــة بـ«اإلذاعــة التونســية« و كمــال مي غالــي الصحفي
بمعلومــات واحصائيــات حــول تقــدم عمليــة االقتــراع مبــررا ذلــك بوجــود تعليمــات مــن الهيئــة 

الفرعيــة تلزمهــم بعــدم تقديــم االحصائيــات لوســائل اإلعــالم.

وفــي واليــة قابــس امتنــع المكلــف باإلعــالم فــي الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بقابــس عــن مــد 
هنــد رزيــق الصحفيــة بـــ »اإلذاعــة التونســية« ومحمد علي عكاشــة الصحفــي باإلذاعة التونســية 
بالمعلومــات حــول نســب المشــاركة بالدوائــر االنتخابيــة بالجهــة مؤكــدا أنــه تلقــى تعليمــات 
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مــن الهيئــة المركزيــة بعــدم التصريــح. 

وفــي واليــة ســيدي بوزيــد امتنــع كل مــن رؤســاء مراكــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة شــارع 
الجمهوريــة النــور ومدرســة الديايريــة التابعــة لغريــس الشــرقية المزونــة والمدرســة االبتدائيــة 
حــي النــور المزونــة  مــن واليــة ســيدي بوزيــد عــن التصريــح حــول ســير العمليــة االنتخابيــة لزهور 

الحبيــب الصحفيــة بـــ »إذاعــة صفاقــس«.

3. اعتداءات متنوعة 
تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات إلــى اعتــداءات متفرقــة يــوم االقتــراع، 
ــول  ــد الدخ ــة عن ــاء وثيق ــو امض ــن وه ــى الصحفيي ــا عل ــر تضييق ــد يعتب ــراء جدي ــر اج ــث ظه حي
والخــروج مــن مراكــز الفــرز ـفـي بعــض المناطــق مــن الجمهوريــة. كمــا تــم التضييــق علــى 
الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات عبــر محاولــة منعهــم مــن العمــل وقــد توزعــت 

كمــا يلــي:
ـفـي واليــة قفصــة ضايــق أحــد مســؤولي الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بقفصــة الصحفييــن 
والصحفيــات خــالل ســعيهم للدخــول إلــى القاعــة المغطــاة حيــث تتــم عمليــة فــرز األصــوات. 
ــاك طلــب منهــم  ــة وهن ــات للتغطي ــون والصحفي ــة الفــرز تحــول الصحفي فبعــد انطــالق عملي
اإلمضــاء علــى ورقــة حضــور عنــد الدخــول وعنــد الخــروج، وهــو اجــراء لــم يتــم العمــل بــه ســابقا 
خــالل أي مناســبة انتخابيــة وقــد أكــد القائمــون علــى التنظيم أنــه ال يمكن ألي صحفــي الدخول 
فــي حــال رفــض االمضــاء وهــو مــا أجبــر الصحفييــن والصحفيــات علــى اإلمضــاء مــن أجــل القيــام 

بعملهــم.

وقد طالت المضايقة كال من:
حسام الداللي المصور الصحفي بموقع »تونس الرقمية«.

 سوار عمادية الصحفية بـ » إذاعة قفصة«.
عماد التومي الصحفي بإذاعة »موزاييك أف أم«.

بسام زيد الصحفي بإذاعة »شمس أف أم«.

ــي الصحفــي بـــ »إذاعــة  ــاد التوم ــات بقفصــة بعم ــة لالنتخاب ــة الفرعي كمــا اتصــل رئيــس الهيئ
موزاييــك أف أم« اثــر نشــره خبــرا صحيحــا حــول إعــادة فتــح محاضــر انتخابيــة للتثبــت مــن نســب 
المشــاركة العامــة، والــذي ورد عليهــا متضمنــا أخطــاء، وقــد عبــر رئيــس الهيئــة عــن احتجاجــه 
علــى المعلومــات التــي اعتبرهــا غيــر دقيقــة. وقــد أكــدت الهيئــة الفرعيــة أنهــا تلقــت اتصــاال 

مــن الهيئــة المركزيــة لالنتخابــات التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة فــي حقــه.
 وقد تم تمكين الهيئة الفرعية لالنتخابات بقفصة من حق الرد وتم فظ االشكال الحقا.

ــدون  ــن خل ــة اب ــة االبتدائي ــراع بالمدرس ــز االقت ــس مرك ــاعد رئي ــاول مس ــن ح ــة مدني وفــي والي
بمدنيــن منــع عفــاف الودرنــي الصحفيــة بموقــع »تونــس الرقميــة« مــن التصويــر بهاتفهــا 
الجــوال. حيــث توجــه نحوهــا مســاعد رئيــس مركــز االقتــراع وطالبهــا بالتوقــف عــن اســتعمال 
ـفـي التصويــر. وقــد تدخلــت زميالتهــا  الجــوال واالعتمــاد علــى كاميــرا احترافيــة  هاتفهــا 

ــك مــن إتمــام العمــل. ــر ذل لفائدتهــا وهــو مــا مكنهــا إث
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االعتداءات المسجلة
خارج يوم االقتراع 

ــداءات عنيفــة طالتهــم مــن  تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الــى اعت
ــع  ــون/ات إلــى أرب ــورون/ات الصحفي ــون/ات والمص ــرض الصحفي ــن تع ــات م ــد الجه ــل عدي قب
ــات ناقــدة  ــر لفــت النظــر حــول محتوي ــان منهــم عب ــداءات مرتبطــة بالمســار االنتخابــي اثن اعت

ــان ضمــن حــاالت حجــب المعلومــات. ــة واثن ــة االنتخابي لعمــل الهيئ
ها أمنيون وموظفون عموميون على خلفية قيامهم/ن بعملهم/ن.
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الجزء الثاني : االعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات
الصحفيين/ات خارج مسار الدور األول من االنتخابات

ســجلت وحــدة الرصــد خــالل شــهر جويليــة 2022 خــارج مســار االســتفتاء، 9 اعتــداءات علــى 
الصحفييــن/ات. والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات 

وقد طالت االعتداءات 9 ضحايا من بينهم 4 نساء و5 رجال

ويعمــل الصحفيــون الضحايــا فــي 6 مؤسســات إعالميــة مــن بينهــا 3 قنــوات إذاعيــة و3 قنــوات 
ية تلفز
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وتعــرض الصحفيــون خــالل شــهر ديســمبر 2022 إلــى المضايقــة فــي 4 مناســبات واالعتــداءات 
اللفظيــة فــي مناســبتين )2(

كما سجلت الوحدة حالة تحريض )1( وحالة منع من العمل )1( وحالة احتجاز تعسفي )1(.

وقــد كان مســؤول عــن االعتــداءات المســجلة كل مــن أمنيــون ـفـي 3 مناســبات و كل مــن 
إعالميــون ومواطنــون فــي حالتيــن )2( لــكل منهمــا ونشــطاء التواصــل االجتماعــي ومســؤولون 

محليــون فــي حالــة وحيــدة )1( لــكل منهــم.
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وقــد توزعــت فضــاءات االعتــداء إلــى 8 حــاالت فــي الفضــاء الحقيقــي وحالــة وحيــدة فــي الفضــاء 
االفتراضي. 

وتوزعــت جغرافيــا إلــى 4 حــاالت فــي واليــة تونــس وحالــة واحــدة )1( فــي كل مــن واليــات باجــة 
وقفصــة وتطاويــن وقبلــي وجندوبــة.
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مســار  خــارج  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات  علــى  االعتــداءات  تنوعــت 
االنتخابــات، وكانــت أخطرهــا حمــالت التحريــض التي قادها فنانون ونشــطاء تواصــل اجتماعي. 
كمــا تواصلــت أزمــة الحصــول علــى المعلومــات فــي ظــل تواصــل العمــل بالمراســيم المعطلــة 

للتدفــق الحــر للمعلومــات. وتمثلــت هــذه االعتــداءات فــي مــا يلــي: 

اعتداءات متفرقة
خارج مسار االنتخابات
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التعليق القانوني

اإلنتخابات وحرية الصحافة:
خــالل يــوم االقتــراع للــدور األول النتخابــات المجلــس النيابــي الــذي نظــم يــوم 17/12/2022 
ــد مــن الصحفييــن إلــى مضايقــات عديــدة وموزعــة علــى كامــل التــراب الوطنــي  تعــرض العدي
وذلــك ـفـي عالقــة بتغطيــة الصحفييــن للعمليــة االنتخابيــة علــى مســتوى مراكــز االقتــراع 
والمكاتــب وفضــاءات فــرز النتائــج. وللعلــم فانــه لــم يصــدر قــرار مشــترك بيــن هيئــة االنتخابــات 
وهيئــة االتصــال الســمعي والبصــري لتنظيــم التغطيــة اإلعالميــة لدعايــة المرشــحين. وأصــدرت 
ــذه  ــي أي دور له ــكا ويلغ ــات الهاي ــا صالحي ــد يمنحه ــب واح ــن جان ــرارا م ــات ق ــة االنتخاب هيئ
األخيــرة فــي المشــهد االنتخابــي. وقــد تواتــرت بعــد ذلــك تأويــالت متضاربــة بخصــوص التغطيــة 
اإلعالميــة ومــا يحــق لوســائل اإلعــالم القيــام بــه ومــا ال يحــق لهــا. وأدى ذلــك إلــى اختــالف فــي 
ــة. مــن  ــن والــى المؤسســات اإلعالمي وجهــات النظــر  والــى الغمــوض بالنســبة إلــى الصحفيي
ذلــك مثــال فســح المجــال أمــام دعــاة مقاطعــة االنتخابــات للحديــث فــي وســائل اإلعــالم. وقــد 

أثــر انفــراد هيئــة االنتخابــات بالقــرار وغمــوض قواعــد التغطيــة فــي عمــل الصحفييــن.

ــم المعلوماتيــة والــذي تضمــن الفصــل   يضــاف إلــى ذلــك صــدور المرســوم 54 المنظــم للجرائ
24 الــذي يجــرم نشــر األخبــار الزائفــة أو الكاذبــة. وجــاء التجريــم بعبــارات فضفاضــة وواســعة 
ــه  ــوم أن هــذا الفصــل أضيــف للمرســوم 54 والحــال ان ــالت المتناقضــة.  والمعل ــة للتأوي وقابل
ــم الســيبرانية المنصــوص عليهــا فــي المرســوم. ويتضمــن المرســوم 115  ــه بالجرائ ال عالقــة ل
ــار الزائفــة مثــل  ــة لهــا نفــس أركان جنحــة نشــر األخب قائمــة مــن الجنــح والمخالفــات الصحفي
جنــح الثلــب والســب والشــتم ونشــر األخبــار التــي مــن شــانها المســاس بالنظــام العــام. وأصبــح 
الفصــل 24 مــن المرســوم 54 ســيفا مســلطا علــى رقــاب الصحفييــن وأصبــح الجميــع يتســابق 
فــي التهديــد باللجــوء إليــه فيمــا يتضمنــه مــن عبــارات فضفاضــة ومــن عقوبــات قاســية. وكانــت 
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هيئــة االنتخابــات نفســها وجهــت تنابيــه وإنــذارات إلــى بعــض الصحفييــن وهددتهــم باللجــوء 
إلــى القضــاء علــى خلفيــة محتويــات إعالميــة تدخــل تحــت خانــة حريــة الــرأي والتعبيــر. وأصــدرت 
نقابــة الصحفييــن بيانــا بخصــوص تصرفــات هيئــة االنتخابــات تجــاه وســائل اإلعــالم ودعتهــا إلــى 

احتــرام مبــادئ حريــة التعبيــر والصحافــة وقبــول الــرأي المخالــف.

وكانــت هيئــة االنتخابــات وجهــت لفــت نظــر لبعــض المؤسســات اإلعالميــة وهــددت باللجــوء 
إلــى التقاضــي طبــق المرســوم 54 وذلــك فــي عالقــة بتعليقــات ومقــاالت ال عالقــة لهــا بالحملة 

االنتخابيــة، وهــي تدخــل فــي خانــة حريــة الــرأي والتعبيــر. 

وخالل يوم االقتراع واجه بعض الصحفيون عديد الممارسات والتضييقات من بينها : 
-امتناع بعض المشرفين على االنتخابات عن اإلدالء بتصريحات لوسائل اإلعالم.

-المنع من العمل والتصوير داخل مراكز االقتراع ومكاتبه.
-المنــــــــــع مــن حضــــور عمليــــــــــــــات فرز النتائج. 
-منع إجراء حوارات مع ناخبين أمام مراكز االقتراع. 
-التعامــــــــــــل الفــــــــض مــــع بعض الصحفييــــــن. 

-التهديد بالمقاضاة. 

وذكــر بعــض الصحفييــن أن بعــض رؤســاء مكاتــب االقتــراع منعوهــم مــن أداء عملهــم، إال أنــه 
ــل.  ــة للعم ــى الموافق ــول عل ــم الحص ــات أمكنه ــة االنتخاب ــة لهيئ ــات الفرعي ــال بالهيئ باالتص
وتؤكــد مثــل هــذه الوقائــع عــدم وضــوح قواعــد التغطيــة الصحفيــة للعمليــات االنتخابيــة، وهــو 

مــا أثــر ســلبا علــى عمــل عديــد الصحفييــن.

ويمكــن القــول بــان مثــل هــذه المصاعــب ليســت جديــدة خاصــة وان الصحفييــن يعانــون األمرين 
خــالل كل انتخابــات مــن أجــل اســتقاء األخبــار واإلحصائيــات ونشــرها للجمهــور. وقــد آن األوان 
الحمــالت  ـفـي مجــال تغطيــة  النتائــج ووضــع قواعــد واضحــة ومتفــق عليهــا  الســتخالص 
االنتخابيــة ويــوم االقتــراع، وان تكــون تلــك القواعــد معلومــة لــدى المشــرفين علــى العمليــة 

االنتخابيــة حتــى ال يتعلــل أي منهــم بوجــود تعليمــات مخالفــة فــي الغــرض.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن منطــق المنافســة فــي نشــر المعلومــات بيــن المؤسســات اإلعالميــة 
والهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات غيــر مطروحــة بالمــرة، إذ أن واجــب الصحفييــن هــو اســتقاء 
المعلومــات مــن مصادرهــا ونشــرها أوال بــأول، وهــي فــي كل الحــاالت معلومــات جزئيــة، فــي 
حيــن أن المعلومــات النهائيــة والشــاملة فــي عالقــة بنســب التصويــت ونتائــج االقتــراع يبقــى 

ــات وفروعهــا. مصدرهــا الرســمي هــو هيئــة االنتخاب

ـي للهيــاكل االنتخابيــة مــع وســائل اإلعــالم أن يقــدم صــورة  التعاطــي اإليجاـب ومــن شــأن 
إيجابيــة عــن العمليــة االنتخابيــة وخاصــة فــي عالقــة بإعــالم الجمهــور بــأي مســتجدات. كمــا 
أن مصلحــة أي هيئــة مشــرفة علــى االنتخابــات أن تكــون متعاونــة مــع وســائل اإلعــالم وان 
تمدهــا بالمعلومــات الضروريــة وان ال تكــون عالقتهــا معهــا مبنيــة علــى التهديــد بالمقاضــاة 

أو بحجــب المعلومــة.
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انتهاكات متفرقة:
ــة مصــور صحفــي بترخيــص  ــك مطالب ــن إلــى بعــض التضييقــات مــن ذل ــد الصحفيي تعــرض عدي
للتصويــر خــالل زيــارة رئيــس الدولــة إلــى القصبة. ويالحــظ أن قضيــة المطالبة بتراخيــص التصوير 
مازالــت مســتمرة رغــم غيــاب أي قانــون يلــزم الصحفــي بالحصــول علــى ترخيص باألماكــن العامة 
ــن  ــة أنشــطة المســؤولين. ووصــل األمــر فــي بعــض الحــاالت إلــى نقــل مصوري وخاصــة لتغطي

صحفييــن إلــى مقــر الشــرطة وهرســلتهم وإجبارهــم علــى فســخ المــواد المصــورة. 

وتكــررت نفــس الممارســة مــع صحفــي آخــر فــي واليــة جندوبــة خــالل زيــارة رئيــس الدولــة إلــى 
مؤسســة صحيــة وذلــك مــن خــالل تعلــل المســؤولين الجهوييــن بوجــود تعليمــات ثــم يتضــح 

الحقــا تبــرؤ كل ســلطة مــن إصــدار تلــك التعليمــات. 
كمــا ســجلت واقعــة الضغــط علــى صحفيــة مــن خــالل توجــه عمــدة المنطقــة التــي تقيــم بهــا 
عائلتهــا إلــى محــل ســكناها لالستفســار عنهــا. ولــدى ســؤاله عــن ســبب تلــك الممارســة ذكــر 
العمــدة أنــه تحــرك بطلــب مــن الســلطات األمنيــة. وتشــكل هــذه الممارســات هرســلة وضغطــا 

علــى الصحفييــن وتذكرنــا بالممارســات التــي كانــت موجــودة خــالل أحلــك فتــرات االســتبداد.

بـــــــــراءة: 
أصــدرت محكمــة قرمباليــة حكمــا قضــى ببــراءة الصحفــي منتصــر ساســي مــن تهمــة اإلســاءة 
للغيــر عبــر الشــبكة العموميــة لالتصــاالت وذلــك بجلســة يــوم 20/12/2022. واتهــم ساســي 
فــي القضيــة بســبب عمــل صحفــي حــول نشــاط التاكســي الســياحي بواليــة نابــل. ومــن شــأن 
إصــدار مثــل هــذه األحــكام أن تســاعد علــى حمايــة العمــل الصحفــي والدفــاع عــن حريــة التعبيــر. 
لكــن المالحظــة تبقــى متعلقــة بطــول إجــراءات التقاضــي وهــو مــا يتســبب فــي بقــاء الصحفــي 
ــة  ــة فإنهــا تتعلــق بنوعي ــة الضغــوط فــي انتظــار المحاكمــة. أمــا المالحظــة الثاني تحــت طائل
النصــوص القانونيــة التــي مــازال يالحــق بهــا الصحفيــون، وهــي نصــوص مــن خــارج المرســوم 
115. وتجــدد نقابــة الصحفييــن مطالبتهــا بالكــف عــن مالحقــة الصحفييــن قضائيــا بســبب 
ــة التجــاوز فــان  عملهــم الصحفــي المبنــي علــى المهنيــة وأخالقيــات الصحافــة، وأنــه فــي حال

المرســوم 115 وجــد ليطبــق.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول االعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــالل الــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية وخــالل شــهر ديســمبر 2022 

فإنهــا توصــي:  

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بـ:
ــة  ــات الفرعي ــراع ورؤســاء الهيئ -النظــر فــي الحــاالت التــي كان فيهــا رؤســاء مراكــز االقت
مســؤولين عــن عرقلــة عمــل الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، ومتابعتهــا 

ــة بنتائجهــا واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا. ــا والتحقيــق فيهــا ومــد النقاب إداري
-إعــادة النظــر فــي مدونــة الســلوك الخاصــة بهــا والتدقيــق فيهــا وتحديــد المســؤوليات 
المنوطــة بعهــدة الهيئــة إزاء الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فيمــا يتعلق 

بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.
-الغــاء مناشــيرها الداخليــة المعرقلــة لحــق الحصــول علــى المعلومــة خدمــة لمبــادئ 

التوصيــــــات
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الشــفافية وضمــان لحــق المواطنيــن ـفـي مختلــف الواليــات ـفـي المعلومــة.
-اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الهيــاكل المهنيــة والهيئــة المســتقلة لالتصــال الســمعي 

البصــري فــي التعديــل وتنظيــم التغطيــة اإلعالميــة للمواعيــد االنتخابيــة.
-وضــع خطــة عمــل واضحــة بملــف ســالمة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 

خــالل االنتخابــات بالشــراكة مــع الهيئــات المهنيــة المختصــة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 
رئاسة الجمهورية إلى: 

-تقديــم الضمانــات الحقيقيــة لحريــة الصحافــة وحريــة التعبير بعيــدا عن الخطاب السياســي 
ووضــع خطــة عمــل وطنيــة لحمايــة الصحفييــن/ات تراعــي احتياجــات القطــاع وُتبنــى علــى 

مقاربــة تشــاركية مــع الهيــاكل المهنيــة.
كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات

-احتــرام طبيعــة العمــل الصحفــي، والقطــع مــع خطابــات التحريض علــى العنــف والكراهية 
ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات واحتــرام حرية العمــل الصحفي.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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