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تقرير شهر جانفي 2023  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السالمة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني

إخراج فني: معاذ عيادي
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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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2
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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فترة الرصد
كان مــن المهــم أن يشــمل تقريــر شــهر جانفــي 2023 الــذي تلــى اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة 
ــة  ــات اإلعالمي ــتقاللية المؤسس ــم اس ــا لتقوي ــا األول تدقيق ــريعية فــي دوره ــات التش لالنتخاب
ــة توجيــه عمــل  ــة بصــورة خاصــة ومــدى تحليهــا بالموضوعيــة ومــدى محاول عامــة والعمومي
وســائل اإلعــالم ســواء مــن قبــل الســلطة أو مســيري هــذه المؤسســات خدمــة لمصالح الســلطة.

كمــا شــملت عمليــة الرصــد المســار المتعلــق بســير العمليــة االنتخابيــة فــي دورهــا الثانــي فــي 
29 جانفــي 2023 منــذ انطــالق الحملــة االنتخابيــة للمترشــحين لعضويــة مجلس النــواب القادم 

وخــالل يــوم االقتــراع وفــرز األصــوات والــى حــد االعــالن عــن النتائــج األوليــة للــدور الثانــي. 

الهدف من التقرير 
ــرة  ــالل الفت ــدث خ ــا ح ــق لم ــخيص الدقي ــاس إلــى التش ــه األول باألس ــر فــي جزئ ــعى التقري يس
االنتخابيــة لمســاعدة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات وكل الجهــات المتداخلــة 
فــي المســار االنتخابــي علــى تجــاوز األخطــاء التــي تــم تســجيلها، مــن أجــل وضــع خطــة واضحــة 
لضمــان تغطيــة أنجــع فــي باقــي المواعيــد االنتخابيــة. وكانــت النقابــة قــد أعــدت تقريــرا في هذا 
الخصــوص خــالل الــدور األول مــن االنتخابــات وجهــت فيــه عديــد التوصيــات لهيئــة االنتخابــات 
فــي هــذا المجــال، بقــي أغلبهــا دون اســتجابة تذكــر باســتثناء مــا تعلــق بالتدخــل المباشــر لحــل 
اإلشــكاليات المتعلقــة بالتغطيــة الصحفيــة يــوم االقتــراع، واســتجابة بعــض الهيئــات الفرعيــة 
ــن  ــكل م ــة ب ــات الفرعي ــدور األول كالهيئ ــالل ال ــا خ ــابت عمله ــاء التــي ش ــادت األخط ــي تف الت

واليتــي مدنيــن وصفاقــس.

مقـدمة عــــامة
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وتهــدف عمليــة الرصــد إلــى تطويــر مســتوى نجاعــة عمــل كل الجهــات فــي اتجــاه توفيــر منــاخ 
ــن/ات، خدمــة للمصلحــة العامــة  ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري مناســب ومنصــف للصحفيي
وضمــان حــق الجمهــور ـفـي الحصــول علــى المعلومــات والقيــام بالخيــارات المســتنيرة مــن 
ــا المســتقلة  أجــل مســتقبل الديمقراطيــة فــي تونــس.         وهــو موجــه أساســا للهيئــة العلي
لالنتخابــات لتجــاوز االخــالالت المســجلة ســابقا وضمــان محاســبة المخالفيــن مــن منظوريهــا.

كمــا يشــخص التقريــر ـفـي جزئــه الثاـنـي االعتــداءات المســلطة علــى الصحفييــن خــارج إطــار 
التشــريعية. االنتخابــات 

منهجية الرصد
ـى المفاهيــم والمعاييــر الدوليــة لحريــة الــرأي  اســتندت الوحــدة ـفـي إعــداد هــذا التقريــر إـل
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 
ـى قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات عــدد 8  صفحتــه 151 و152   كمــا اســتندت إـل
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 

ــر 2022 )نســخة محينــة(. 2022 المــؤرخ فــي 18 نوفمب

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 ـفـي العمليــة االنتخابيــة إزاء حمايــة الصحفييــن/ات والمصوريــن/

ــات  ــتقاللية المؤسس ــألة اس ــا لمس ــالل عمله ــة خ ــدة حساس ــت الوح ــن/ات، وكان ات الصحفيي
اإلعالميــة واســتقاللية غــرف التحريــر خاصــة فــي اإلعــالم العمومــي إلــى التدخــل المباشــر مــن 
ــم  ــهد تنظي ــذي ش ــريعية وال ــات التش ــن االنتخاب ــدور الثانــي م ــالل ال ــظ خ ــد لوح ــة. وق أي جه
ــات مــن  ــة التوجيــه مــن قبــل هيئــة االنتخاب مناظــرات مباشــرة فــي اإلعــالم العمومــي، محاول
خــالل تصريحــات مســؤوليها فــي عالقــة باألســئلة والمواضيــع. كمــا واصلــت الوحــدة اهتمامهــا 
بضمــان حقــوق الصحفييــن فــي االعتمــاد واحتــرام شــروطه وضوابطــه مــن قبــل الهيئــة وتنظيــم 
عمليــة الحصــول علــى المعلومــات داخــل الهيئــة المشــرفة علــى مســار االســتفتاء ومــدى 
احترامهــا للمعاييــر الدوليــة والوطنيــة فــي ســابق المناســبات االنتخابيــة ومدونــات الســلوك 

الخاصــة بعمــل الصحفييــن/ات.

إن وحــدة الرصــد وإذ تعتبــر أن احتــرام أخالقيــات المهنــة هــو أكبــر ضامــن لحمايــة الصحفييــن/
ــان  ــمبر 2022 اب ــهر ديس 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 
المســجلة فــي التقريــر وإعــادة  النظــر فــي مدونــة الســلوك الخاصــة بهــا والتدقيــق وتحميــل 
ــر جويليــة  المســؤوليات المناطــة بعهدتهــا إزاء الصحفييــن.           ودعــت الوحــدة خــالل تقري
الهيئــة إلــى وضــع خطة عمــل واضحة تخص ســالمة الصحفيين/ات والمصوريــن/ات الصحفيين/

ات خــالل االنتخابــات بالشــراكة مــع الهيئــات المهنيــة المختصــة، لكــن لألســف توخــت الهيئــة 
مســارا أحــادي الجانــب عندمــا احتكــرت ســلطة مراقبــة التغطيــة اإلعالميــة للمســار االنتخابــي.
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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 وتواتــر المنــع مــن قبــل رؤســاء مراكــز االقتــراع. وقــد 
تواصلــت هــذه الخروقــات رغــم تنبيــه النقابــة خــالل اســتفتاء 25 جويليــة 2022 والــدور األول 

مــن االنتخابــات التشــريعية 17 ديســمبر 2022 إلــى خطورتهــا.  

خلية يقظة
اعتمــدت النقابــة عبــر وحــدة الرصــد فــي عملهــا، خاصــة يــوم عمليــة التصويــت فــي الــدور الثانــي 
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 طيلــة يــوم االقتــراع وبعــده. 

وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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الجــزء األول: االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/
ات خــالل الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية

حافــظ الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية علــى نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن/ات 
والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات مقارنــة بالــدور األول مــن االنتخابــات، حيــث ســجلت وحــدة 
الرصــد خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 15 إلــى 30 جانفــي 2023، 29 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات 

والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات.

وقــد توزعــت االعتــداءات إلــى 2 اعتــداءات خــارج يــوم التصويــت و27 اعتداء خالل يــوم التصويت 
للــدور الثاني لالنتخابات التشــريعية. 

الجانب اإلحصائي
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طالــت االعتــداءات خــالل فتــرة الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية 29 جانفــي 2023 ، 29 
ضحيــة مــن بينهــم 15 مــن الذكــور و14 مــن اإلنــاث كلهــم/ن مــن الصحفييــن/ات والمصوريــن/

ات الصحفييــن/ات المعتمديــن/ات رســميا مــن الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات لتغطيــة 
ســير عمليــة االنتخــاب.

ـى 10 إذاعــات و5 مواقــع  ويعمــل ضحايــا االعتــداءات ـفـي 17 مؤسســة إعالميــة تتــوزع إـل
. ووكالــة  الكترونيــة 
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طالــت االعتــداءات الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــالل مباشــرتهم لتغطيــة 
الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية فــي 13 واليــة.

وقــد توزعــت االعتــداءات جغرافيــا إلــى 9 اعتــداءات في تونــس و5 اعتداءات في واليــة القيروان 
كمــا طالــت 4 اعتــداءات الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي واليــة قفصــة و2 
اعتــداءات فــي  كل مــن  واليتــي نابــل وباجــة، وطالهــم اعتــداء وحيــد )01( فــي كل مــن واليــات 

وســيدي بوزيــد وســليانة والمنســتير والمهديــة وبــن عــروس وبنــزرت وأريانــة.
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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 12 حالــة حجــب معلومــات و11 حالــة منــع مــن العمــل إضافــة 

إلــى تســجيلها حــاالت مضايقــة فــي 6 مناســبات

تعلقــت أغلــب االعتــداءات برؤساء/رئيســات مراكــز االقتــراع حيــث كانــوا/ن مســؤولين/ات 
عــن 22 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 مســؤولين عــن 3 اعتــداءات وأعضــاء هيئــة انتخابــات 

مســؤولين عــن اعتــداء وحيــد.  
كما كان األمنيون مسؤولون عن اعتدائين )2(
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االعتداءات المسجلة 
يوم انتخابات 29 جانفي 2023 

ــن/ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــة الصحفيي ــالل تغطي ــداءات خ ــكال االعت ــد أش ــرزت عدي ب
ــات التشــريعية فــي 29 جانفــي 2023، حيــث تتالــت عمليــات حجــب  ــدور الثانــي لالنتخاب ات لل
المعلومــات مــن قبــل رؤســاء مراكــز االقتــراع بتعلــة وجــود تعليمــات رغــم النفــي المتكــرر 
للهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات إصدارهــا مثــل هــذه التعليمــات. كمــا تــم منــع الصحفييــن 
فــي عديــد المناســبات ومضايقتهــم وخــرق معطياتهــم الشــخصية. وقــد أدت هــذه الممارســات 
إلــى التضييــق علــى العمــل الصحفــي والحــد مــن حــق الصحفييــن ومــن خاللهــم المواطنيــن فــي 
الحصــول علــى المعلومــات وكانــت تدخــالت الهيئــة بطيئــة لحــل اإلشــكاليات التــي تــم التبليــغ 

عنهــا مــن قبــل وحــدة الرصــد إلــى حــد فقــدان بعــض الحــاالت نجاعتهــا. 

1. حاالت المنع من العمل 
لــم تعتبــر وحــدة الرصــد كل حــاالت منــع رؤســاء مكاتــب االقتــراع للصحفييــن/ات والمصوريــن/

ات الصحفييــن/ات مــن العمــل حــاالت اعتــداء باســتثناء حــاالت المنــع التــي تنتفــي فيهــا 
فرضيــة إمكانيــة تعطيــل ســير العمليــة االنتخابيــة، 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 االنتخاـبـي 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. كمــا تــم تصنيــف حــاالت المنــع 
التــي مارســها رؤســاء مكاتــب االقتــراع والتــي تنتفــي فيهــا فرضيــة تعطيــل ســير العمليــة 

االنتخابيــة وخــرق المعطيــات الشــخصية كلهــا اعتــداءات علــى الصحفييــن.
وقد طالت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات عديد االعتداءات: 

حيث في والية تونس: 
منعــت رئيســة مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة ســيدي فتــح هللا 1 بجبــل الجلــود مــن واليــة 
تونــس الصحفيــة بقنــاة »الجنوبيــة« مريــم الخمــاري والمصــور الصحفــي المرافــق لهــا مكــرم  
الســهري مــن التصويــر. حيــث تنقــل الفريــق الصحفــي للعمــل ولكــن تــم منعهما بدعــوى وجود 

تعليمــات صــادرة عــن الهيئــة المركزيــة بمنــع التصويــر وعــدم تقديــم معلومــات حــول األرقــام.

منعــت رئيســة مركــز االقتــراع المدرســة االبتدائيــة ســيدي فتــح هللا 1 بجبــل جلــود مــن واليــة 
تونــس الصحفيــة بإذاعــة »موزاييــك أف أم« أميــرة محمــد مــن التصويــر. حيــث رفضــت رئيســة 
ــد  ــراع بأح ــز االقت ــة مرك ــت رئيس ــد تواصل ــر وق ــن التصوي ــن م ــن الصحفيي ــراع تمكي ــز االقت مرك
أعضــاء الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بتونــس 1 ثــم أكــدت أنــه يمنــع التصويــر. وقــد اســتنجدت 

رئيــس مركــز االقتــراع باألمــن للتدخــل وقــد امتنــع أعــوان األمــن عــن ذلــك.



15

 »images live« منــع رئيــس مركــز الفــرز الطيــب المهيــري بالمرســى المصــور الصحفــي لموقــع
اإلنجليــزي حســن مــراد وياســين محجــوب المصــور الصحفــي لموقــع »max pp« الفرنســي 
ــل  ــع إلــى تعطي ــة المن ــرز وأدت عملي ــز الف ــول إلــى مرك ــن الدخ ــاد م ــي اعتم ــن لبطاقت الحاملي
ــراع. وقــد تواصلــت وحــدة  ــر عمليــة فتــح صناديــق االقت ــا مــن تصوي ــم يتمكن عملهمــا حيــث  ل
الرصــد مــع مكتــب االعــالم بالهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات لكــن لــم يتمكــن المصــوران 

الصحفيــان مــن القيــام بعملهمــا نظــرا النتهــاء عمليــة فتــح الصناديــق. 

منــع رئيــس مكتــب االقتــراع بمركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة الكباريــة 1 الصحفــي بموقــع 
ــام  ــغوره الت ــم ش ــراع رغ ــب االقت ــل مكت ــر داخ ــن التصوي ــري م ــن الطويه ــا« أيم ــف ميدي »كش
وانتفــاء فرضيــة تعطيــل ســير العمليــة االنتخابيــة. وقــد ســمح رئيس المركــز للصحفــي بالتصوير 
ولكــن بعــد تأكيــده أنــه يــود تصويــر االقبــال الضعيــف علــى مركــز االقتــراع اال أنــه أكــد لــه أنــه 

تلقــى اتصــال لمنــع دخــول الصحفييــن علــى مكاتــب االقتــراع

وفي والية القيروان: 
منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بالقيــروان المدينــة الصحفيــة بإذاعــة »صبــرة 
أف أم« ســامية نصــري والصحفيــة بإذاعــة »الحيــاة أف أم« ســهام حمــدي مــن العمــل والتصويــر 
داخــل ســاحة المدرســة وداخــل قاعــات االقتــراع. كمــا امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع عــن التصريــح 

بحجــة وجــود تعليمــات مــن الهيئــة الفرعيــة تمنعــه مــن ذلــك.

ــة  ــع إذاع ــاون م ــرة الصحفــي المتع ــة ذراع مري ــة االبتدائي ــراع بالمدرس ــز االقت ــس مرك ــع رئي من
ـى مركــز االقتــراع بهــدف  »صبــرة أف أم« أيمــن محــرزي. حيــث تنقــل الصحفــي المتعــاون إـل
تغطيــة العمليــة االنتخابيــة ولكنــه تفاجــأ بمنعــه مــن التصويــر ورفــض رئيــس مركــز االقتــراع 

مــده بــأي معلومــات بتعلــة وجــود تعليمــات فــي ذلــك مــن قبــل الهيئــة الفرعيــة.

منــع رئيــس مكتــب بمركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة حــي النصــر بالقيــروان المدينــة مراســل 
إذاعــة »شــمس أف أم« التيجانــي بوديــدح. حيــث تنقل بوديــدح لتغطية العمليــة االنتخابية بعد 
االدالء بصوتــه فــي نفــس مركــز االقتــراع وقــد اســتظهر المراســل الصحفــي ببطاقــة اعتمــاده 
ولكــن رئيــس مكتــب اقتــراع بالمركــز منعــه مــن العمــل وقــد امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع عــن 
مســاعدته للتدخــل لفائدتــه مؤكــدا أن رئيــس مكتــب االقتــراع لــه صالحيــة تحديــد التصويــر مــن 

عدمه. 

منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بريــكات العرقــوب مــن واليــة القيــروان 
الصحفييــن بإذاعــة »صبــرة أف أم« حمــزة الخلفــاوي وعبــد الجليــل المزوغــي. حيــث لــم يســمح 
لهمــا رئيــس مركــز االقتــراع بالتصويــر أو العمــل أو الحصــول علــى معلومــات مبــررا ذلــك بوجود 

تعليمــات مــن هيئــة االنتخابــات.

في والية باجة: 
منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة شــارع الحبيــب بورقيبــة بمجــاز البــاب مــن والية 
باجــة الصحفيــة بموقــع »بــال قنــاع« حذامــي الطرابلســي والمصــور الصحفــي المرافــق لهــا 
مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع. وأكــد رئيــس مركــز االقتــراع أنــه يمنــع التصويــر بمقتضــى 
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القانــون. وقــد تواصلــت وحــدة الرصــد مــع مكتــب اإلعــالم بالهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابات 
للتدخــل لفائــدة الفريــق الصحفــي ولكــن لــم يتمكــن الفريــق الصحفــي مــن العمــل.

وفي والية سيدي بوزيد:
منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة ابــن رشــد 1 بمنطقــة الرقــاب مــن واليــة 
ســيدي بوزيــد الفريــق الصحفــي لـــ »إذاعــة صفاقــس« مــن العمــل. حيــث تنقلــت الصحفيــة زهــور 
الحبيــب والصحفــي ســمير الحســيني لتغطيــة العمليــة االنتخابيــة بمركــز االقتــراع لكــن رئيــس 
مركــز االقتــراع منعهــم مــن الدخــول والتصويــر قائــال يوجــد 3 مكاتــب اقتــراع وال داعــي لدخــول 
الصحفييــن. وبــرر رئيــس مركــز االقتــراع تصرفــه بتنفيــذ أوامــر الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات. وقــد 
تواصلــت وحــدة الرصــد بمكتــب اإلعــالم بالهيئــة للتدخــل لفائــدة الفريــق الصحفــي ولكنــه غــادر 

المــكان لمواصلــة عملــه فــي مــكان آخــر.

وفي والية سليانة:
منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة »قبرغــول« مــن واليــة ســليانة الصحفيــة 
بـــ »وكالــة تونــس افريقيــا لألنبــاء« أميمــة العرفــاوي والصحفــي بـــ »إذاعــة الــكاف« ماهــر 
الهماصــي مــن العمــل والتصويــر داخــل مركــز االقتــراع. حيــث وعنــد وصولهمــا لتغطيــة ســير 

ـى المركــز تمامــا.  العمليــة االنتخابيــة منعهمــا رئيــس مركــز االقتــراع مــن الدخــول إـل

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، 

والتنصيــص عليهــا ضــرورة فــي بــاب الواجبــات العامــة.
»التأكــد مــن جمــع المعلومــات والبيانــات مــن المصادر الرســمية المخولة لذلك حســب التشــريع 

االنتخابــي« والمقصــود بها هــذه األطراف.
ورغــم تأكيــد أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات فــي النــدوات الصحفيــة والحــوارات 
ــب  ــات إال أن أغل ــر للمعلوم ــق الح ــن التدف ــد م ــات بالح ــم لتعليم ــدم اطالقه ــى ع ــمية عل الرس
االعتــداءات المســجلة أكــد فيهــا رؤســاء مراكــز االقتــراع تلقيهــم تعليمــات مــن الهيئــات 
الفرعيــة والمركزيــة بعــدم التصريــح. وقــد أســهمت هــذه الحــاالت ـفـي وضــع عوائــق غيــر 
مشــروعة للتدفــق الحــر للمعلومــات مخافــة العقــاب مــن قبــل الهيئــات الفرعيــة. وتأتــي هــذه 
الممارســات كمواصلــة لنهــج انطلــق منــذ اســتفتاء 25 جويليــة 2022 مــرورا بالــدور األول 
ــات التشــريعية 29 جانفــي  ــدور الثانــي مــن االنتخاب ــات التشــريعية وصــوال إلــى ال مــن االنتخاب
2023. وانتهكــت هــذه الممارســات مبــدأ الشــفافية وجوهــر حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى 

المعلومــات.
وقد طالت حاالت الحجب الصحفيين/ات في عدة مناسبات:

ففي والية قفصة:
ــن  ــد الصحفيي ــن م ــوى ع ــة بالمتل ــة المزيرع ــة االبتدائي ــراع بالمدرس ــز االقت ــس مراك ــع رئي امتن
بالمعطيــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة مؤكــد أنــه تلقــى تعليمــات فــي الغــرض وقــد طالب 

منهــم االطــالع علــى الوثائــق المعلقــة بأبــواب مراكــز االقتــراع إلتمــام عملهــم. 
وقد طالت االعتداءات كال من: 
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مراسل إذاعة شمس أف أم بسام عمار 
مراسل اكسبراس أف أم حسام الداللي

مراسل موزاييك أف أم عماد التومي

امتنعــت رئيســة مركــز االقتراع بالمدرســة االبتدائية العقيلة بقفصة الجنوبيــة عن مد الصحفية 
بإذاعــة قفصــة ســوار عمايديــة بالمعلومــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة وقــد تواصلــت 
رئيســة المركــز مــع الهيئــة الفرعيــة وتمكنــت الصحفيــة مــن الحصــول علــى المعلومــات بعــد 

تدخــل الهيئــة.
ــد  ــن م ــة ع ــة المدين ــة بقفص ــارع بورقيب ــة ش ــة االبتدائي ــراع بالمدرس ــز االقت ــس مرك ــع رئي امتن
الصحفييــن بالمعطيــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة مؤكــد أنــه تلقــى تعليمــات فــي الغــرض 
وقــد طالــب منهــم االطــالع علــى الوثائــق المعلقــة بأبــواب مراكــز االقتــراع إلتمــام عملهــم. 

وقد طالت االعتداءات كال من : 
مراسل إذاعة شمس أف أم بسام عمار 
مراسل اكسبراس أف أم حسام الداللي

مراسل موزاييك أف أم عماد التومي

امتنــع رئيــس مراكــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة حــي النور بقفصــة المدينة عن مــد الصحفيين 
بالمعطيــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة مؤكــد أنــه تلقــي تعليمــات فــي الغــرض وقــد طالب 

منعــم االطــالع علــى الوثائــق المعلقــة بأبــواب مراكــز االقتراع التمــام عملهم. 
وقد طالت االعتداءات كال من : 

مراسل إذاعة شمس أف أم بسام عمار 
مراسل اكسبراس أف أم حسام الداللي

مراسل موزاييك أف أم عماد التومي

وفي والية تونس: 
امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة عقبــة ابــن نافــع قرطــاج بيرصــة عــن مــد 
الصحفــي بإذاعــة »الديــوان أف أم« غــازي النصيبــي بالمعلومــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة 

مؤكــدا أن هنــاك تعليمــات تمنحــه الســلطة التقديريــة بالتصريــح مــن عدمــه. 
امتنعــت رئيســة مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بالســيجومي عــن مــد الصحفية بـــ »اإلذاعة 
الوطنيــة« جيهــان علــوان بالمعلومــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة وأمــام تمســك الصحفيــة 
بالحصــول علــى المعلومــات اتصلــت رئيســة مركــز االقتــراع بأحــد أعضــاء الهيئــة الفرعيــة 

لالنتخابــات ألخــذ اإلذن بالتصريــح لكنــه امتنــع عــن ذلــك.
امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بالمــروج 2 عــن مــد الصحفيــة بموقــع »عربــي 
ـى وجــود  21« حليمــة بــن نصــر بمعلومــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة وأعــاد ذلــك إـل

ــح. ــدم التصري ــات بع ــة االنتخاب ــن هيئ ــات م تعليم

وفي والية نابل 
ــراع بالمدرســة االبتدائيــة بيــر شــلوف بنابــل عــن التصريــح لممثــالت  امتنــع رئيــس مركــز االقت
وســائل اإلعــالم عــن ســير العمليــة االنتخابيــة. حيــث تنقلــت كل مــن الصحفيــة بـــ »إذاعــة 
ـى المركــز المذكــور  إـل المنســتير« فاطمــة بــن عثمــان والصحفيــة المســتقلة ســماح باشــا 

وتفاجأتــا برفــض رئيــس المركــز التصريــح لهمــا مــا عطــل عملهــم الصحفــي.
امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة روضــة البلديــة بنابــل عــن التصريــح لمراســلة 
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»إذاعــة المنســتير« فاطمــة بــن عثمــان والصحفيــة المســتقلة ســماح باشــا حــول ســير العمليــة 
االنتخابيــة متعلــال بوجــود تعليمــات مــن هيئــة االنتخابــات.

 وفي والية المنستير 
إذاعــة  مراســلة  الصحفيــة  مــد  عــن  بالمنســتير  لالنتخابــات  الفرعيــة  الهيئــة  رئيــس  امتنــع 
»اكســبراس أف أم« رحمــة خنتــوش بالمعلومــات حــول نســب المشــاركة متعلليــن بعــدم توفــر 
المعلومــات نظــرا لرفــع رؤســاء مراكــز االقتــراع النســب واألرقــام بطريقــة الكترونيــة للهيئــة 

المركزيــة.

في والية المهدية 
إذاعــة  مراســلة  الصحفيــة  مــد  عــن  بالمهديــة  لالنتخابــات  الفرعيــة  الهيئــة  رئيســة  امتنــع 
»اكســبراس أف أم« رحمــة خنتــوش بالمعلومــات حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة مؤكــدا أن 
ال معلومــات لديــه نظــرا الســتعمال الطريقــة اآلليــة فــي رفــع النســب مــن قبــل رؤســاء مراكــز 

ــراع االقت

في والية بن عروس: 
امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة شــارع الجمهوريــة بحمــام األنــف مــن واليــة 
ــر الطرابلســي حــول  ــاح نيــوز« عبي ــم معلومــات للصحفيــة بموقــع »الصب ــن عــروس عــن تقدي ب
ســير العمليــة االنتخابيــة مرجعــا ذلــك إلــى وجــود تعليمــات مــن الهيئــة المركزيــة تفــرض عــدم 

التصريــح لوســائل اإلعــالم. 

وفي والية القيروان: 
ــح لممثلــي  ــروان المدينــة عــن التصري ــة بالقي ــراع بالمدرســة االبتدائي امتنــع رئيــس مركــز االقت
وســائل اإلعــالم بتعلــة وجــود تعليمــات مــن الهيئــة الفرعيــة تمنعهــم مــن التصريــح وقــد طــال 

االعتــداء كالم مــن:
سامية نصري مراسلة صبرة أف أم 

سمير الشايبي مراسل إذاعة الحياة أف أم 
سهام حمدي مراسلة إذاعة الحياة أف ام 

أما في والية باجة: 
امتنــع رئيــس مكتــب االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة ســيدي الرايــس مــن منطقــة مجــاز البــاب 
مــن واليــة باجــة عــن مــد مراســلة »اإلذاعــة التونســية« فاتــن التوجانــي بمعلومــات حــول ســير 
العمليــة االنتخابيــة ونســب المشــاركة مبــررا ذلــك بوجــود تعليمــات مــن الهيئــة الفرعيــة 

ــح. تمنعهــم مــن التصري
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3.تضييق على عمل الصحفيين
ــة تضييــق حــاالت تحديــد مجــال عمــل الصحفييــن/ات والمصوريــن/ اعتبــرت وحــدة الرصــد حال

ات الصحفييــن/ات مــن قبــل مــن لــه الصالحيــة كرؤســاء مراكــز االقتــراع واألمــن، وقــد تواتــرت 
حــاالت المضايقــة وخاصــة حــاالت خــرق المعطيــات الشــخصية وتصويــر بطاقــات االعتمــاد 
ســواء مــن ممثلــي هيئــة االنتخابــات أو مــن قبــل أعــوان األمــن. وقــد تعــرض الصحفيــون/ات 

ــات.  ــدة مضايق ــون/ات إلــى ع ــورن/ات الصحفي والمص

ففي والية بنزرت: 
ضايقت رئيســة مركز االقتراع بالمدرســة االبتدائية اللواتة ببنزرت الصحفية بجريدة »الشــروق« 
إيمــان عبــد الســتار خــالل عملهــا علــى تغطيــة الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية. حيــث 
عملــت رئيســة مركــز االقتــراع علــى تحديــد مجــال تحــرك الصحفيــة داخــل المركــز ولــم تســمح 
لهــا بالتصويــر وحاولــت تصويــر بطاقــة اعتمادهــا. وقــد تــم فــض االشــكال بتدخــل مــن رئيــس 

الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات ببنــزرت.

وفي والية تونس: 
- ضايــق رئيــس مركــز االقتــراع حشــاد منجــي ســليم مــن منطقــة المحمديــة مــن واليــة تونــس 
الصحفــي بجريــدة »الشــروق« فيصــل عوينــي خــالل ســعيه لتغطيــة ســير العمليــة االنتخابيــة. 
حيــث أكــد رئيــس مركــز االقتــراع أنــه يمنــع التصويــر داخــل مكتــب االقتــراع. وقــد تواصــل 

ــه.  ــة عمل ــى اثرهــا مــن مواصل ــات ليتمكــن عل ــة لالنتخاب ــة المركزي الصحفــي مــع الهيئ
- عمــل أحــد أعــوان األمــن بمركــز االقتــراع بالمنيهلــة مــن واليــة تونــس علــى تصويــر بطاقــات 
اعتمــاد الصحفــي بإذاعــة »شــمس أف أم« محمــد علــي النصــري. وعنــد احتجــاج النصــري علــى 
الموضــوع أكــد األمنــي أن الصحفــي قــام بتصويــره خلســة وقــد نفــى النصــري الموضــوع تمامــا.

وفي والية أريانة: 
-  عمــل أحــد أعــوان األمــن بمركــز االقتــراع بحــي التضامــن مــن واليــة أريانــة إلــى تصويــر بطاقــات 
اعتمــاد فريــق عمــل إذاعــة »شــمس أف أم« المتكــون مــن الصحفييــن غايــة الماجــري ومحمــد 
علــي النصــري ولــدى احتجــاج الصحفيــة علــى خــرق معطياتهــا الشــخصية أكــد لهــا العــون أنــه 

يطبــق تعليمــات تقضــي بتصويــر البطاقــات.
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االعتداءات المسجلة
خارج يوم االقتراع 

ـى 2 اعتــداءات مرتبطــة بالمســار  تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات إـل
االنتخابــي 
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الجزء الثاني : االعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات
الصحفيين/ات خارج مسار الدور الثاني من االنتخابات

ســجلت وحــدة الرصــد خــالل شــهر جانفــي خارج مســار االســتفتاء، 11 اعتداءات علــى الصحفيين/
ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت االعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 اناث و11 ذكور

ويعمــل الصحفيــون الضحايــا فــي 6 مؤسســات إعالميــة مــن بينهــا 2 قنــوات إذاعيــة و4 قنــوات 
ية تلفز
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3 مناســبات  ـفـي  ـى المنــع مــن العمــل  إـل  2023 وتعــرض الصحفيــون خــالل شــهر جانفــي 
لــكل منهمــا.  )2( مناســبتين  ـفـي  ـي  العدـل والتتبــع  اللفظــي  ولالعتــداء 

كمــا ســجلت الوحــدة حالــة تحريــض )1( وحالــة حجــب معلومــات )1( وحالــة رقابــة مســبقة )1( 
وحالــة مضايقــة )1(.

ــون  ــة ومواطن ــداءات المســجلة كل مــن إدارة مؤسســات إعالمي وقــد كان مســؤول عــن االعت
وأمنيــون فــي 2 مناســبات لــكل منهــم وسياســيون واعالميــون وجهــات قضائيــة ومســؤولون 

محليــون ونشــطاء تواصــل اجتماعــي فــي حالــة وحيــدة )1( لــكل منهــم.
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وقــد توزعــت فضــاءات االعتــداء إلــى 10 حــاالت فــي الفضــاء الحقيقــي وحالــة وحيــدة فــي الفضاء 
االفتراضي.

وتوزعــت جغرافيــا إلــى 6 حــاالت فــي واليــة تونــس وحالتيــن فــي واليــة المهديــة وحالــة واحــدة 
)1( فــي كل مــن واليــات القصريــن و صفاقــس ونابــل.
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مســار  خــارج  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات  علــى  االعتــداءات  تنوعــت 
االنتخابــات، وكانــت أخطرهــا الرقابــة المســبقة واالجــراءات التــي اتخذتهــا المكلفــة بتســيير 
التلفــزة التونســية فــي حــق الصحفيــات إضافــة إلــى تتالــي التتبعــات القضائيــة وعــودة الرقابــة 
المســبقة للقضــاء. إضافــة إلــى تســجيل حــاالت تحريــض واعتــداء لفظــي فــي حــق الصحفييــن/

الصحفييــن/ات.  ات والمصوريــن/ات 
وتمثلت هذه االعتداءات فيما يلي: 

اعتداءات متفرقة
خارج مسار االنتخابات
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التعليق القانوني
الصحفيون في مهب االنتخابات:

مثــل شــأن الفتــرات التــي تشــهد أحداثــا هامة وحساســة، فقد شــهد شــهر جانفــي 2023 تنظيم 
الــدور الثانــي النتخابــات مجلــس الشــعب المقبل، وقــد كان الصحفيــون العاملون علــى الميدان 
مــن مصوريــن ومعــدي التحقيقــات الصحفيــة هدفــا للعديــد مــن االعتــداءات واالنتهــاكات التي 
صــدرت عــن أطــراف متعــددة مثــل المشــرفين علــى مراكــز االقتــراع ومكاتبهــا وأعــوان األمــن 

والمســؤولين اإلدارييــن والمواطنيــن العاديين. 
وكنــا نعتقــد أن المحطــات االنتخابيــة الســابقة يمكــن أن تكــون نموذجــا الســتخالص الــدروس 
والعبــر فــي التعاطــي مــع وســائل اإلعــالم، لكــن النتائــج كانــت مخيبــة لآلمــال إذ تكــررت نفــس 
ــز  ــن مرك ــؤول ع ــك أن مس ــاالت ناهي ــض الح ــت فــي بع ــل وتفاقم ــات ب ــالت والممارس المعام
اقتــراع اعلــم الصحفييــن بإحــدى مناطــق البــالد بأنهــم خــالل دورات التكويــن التــي واكبوهــا 
أعطيــت لهــم تعليمــات بعــدم اإلدالء بــأي تصريحــات لوســائل اإلعــالم حــول نســب اإلقبــال 
والمشــاركة وســير عمليــات االقتــراع. وهــذا األمــر يلقــي بالمســؤولية علــى الهيئــة العليــا 
لالنتخابــات التــي أشــرفت علــى تلــك الــدورات التكوينيــة. ونعتقــد أن المشــرفين علــى مراكــز 

االقتــراع لــم يكونــوا يتصرفــون بمبــادرة فرديــة بــل كانــوا ينفــذون تعليمــات تلقوهــا. 
وفــي هــذا اإلطــار نعــود إلــى قــرار هيئــة االنتخابــات بخصــوص كيفيــة تنظيــم مناظــرات الــدور 
الثاـنـي لالنتخابــات التشــريعية بيــن مختلــف المترشــحين بالقنــوات العموميــة. فقــد قــَررت 
الهيئــة أن تجــرى المناظــرات تحــت إشــرافها وهــي مــن ســتحدد نوعيــة األســئلة. وردت نقابــة 
ــوع  ــو ن ــة وه ــاة العمومي ــري للقن ــط التحري ــا بالخ ــل مس ــور يمث ــرار المذك ــان الق ــن ب الصحفيي
مــن أنــواع الرقابــة المســبقة والمســاس مــن اســتقاللية اإلعــالم وخلطــا بيــن العمــل الصحفــي 
والحمــالت االتصاليــة التــي يمكــن أن تبــث لتشــجيع الجمهــور علــى المشــاركة. مــع العلــم ان 
القــرار المذكــور اتخذتــه هيئــة االنتخابــات بمفردهــا ودون التشــاور مــع األطــراف المعنيــة. 

وخــالل يــوم االقتــراع اشــتكى الصحفيــون مــن عديــد التضييقــات نذكــر منهــا:
- المنع من التصوير داخل مراكز االقتراع ومكاتبه.

- حجب المعلومات عن وسائل االعالم.
- الهرسلة من خالل تصوير بطاقات االعتماد او طلب تصويرها. 

ــن  ــادر ع ــك ص ــان ذل ــم ب ــات وتأكيده ــأي تصريح ــن اإلدالء ب ــراع ع ــز االقت ــاء مراك ــاع رؤس - امتن
ــا. ــة العلي الهيئ
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- منع الصحفيين من دخول مراكز االقتراع. 
ــة  ــات للســؤال عــن إمكاني ــة لالنتخاب ــات الفرعي ــراع بالهيئ - اتصــال بعــض رؤســاء مراكــز االقت

ــن باســتحالة األمــر.  ــم اعــالم الصحفيي اإلدالء بتصريحــات ث
- رفض السماح للمصورين بالتصوير حتى خارج مراكز االقتراع في بعض الحاالت. 

ومــا يؤكــد غيــاب أي تنســيق الســماح لبعــض الصحفييــن بالتصويــر بعــد اتصالهــم بالهيئــات 
ــات.  ــة لالنتخاب ــة المركزي ــة أو بالهيئ الفرعي

وقــد خلــق هــذا المنــاخ صعوبــات وتعقيــدات كبيــرة أمام عمــل الصحفييــن للقيــام بواجبهم في 
التغطيــة وإعــالم الجمهــور. وتتعــارض هــذه الممارســات مــع مبــادئ حريــة الصحافــة والنفــاذ 
إلــى المعلومــة. وتســببت هــذه الممارســات كذلــك فــي مشــاكل للصحفييــن مــع المؤسســات 
اإلعالميــة التــي يعملــون فيهــا باعتبــار أنهــم لــم يتمكنوا من توفيــر المادة اإلعالميــة المطلوبة 

منهــم فــي اإلبــان. 
ومــرة أخــرى يواجــه الصحفيــون العراقيــل والصعوبــات فــي أداء عملهــم، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

يضعــف ســلطة اإلعــالم فــي أداء دوره المجتمعــي.

مذكرة 11 جانفي 2023:
2023 تتعلــق بمنــع العامليــن  11 جانفــي  أصــدرت إدارة التلفــزة الوطنيــة مذكــرة بتاريــخ 
بمؤسســة التلفــزة التونســية مــن اإلدالء بــاي تصريحــات حــول افشــاء معلومــات او وثائــق 
تهــم وظيفتهــم او تهــم التلفــزة العموميــة او اإلدالء بتصريحــات تتعــارض مــع واجبــات التكتــم 

ــة. ــا للدول ــة العلي ــي والمصلح المهن
ويفســر صــدور المذكــرة باحتمــال كونهــا ردا علــى مجموعــة مــن التصريحــات اإلعالميــة التــي 

ادلــت بهــا مقدمــة لألخبــار لتفســير خبــر تــم بثــه بنشــرة االنبــاء حــول مــادة غذائيــة.
عبــارة  بخصــوص  خاصــة  الغمــوض  يشــوبها  جانفــي   11 مذكــرة  ان  الرصــد  وحــدة  وتعتبــر 
ــن  ــبة صحفيي ــتعمالها لمحاس ــا واس ــع فــي تأويله ــن التوس ــي يمك ــا الت ــة العلي ــة الدول مصلح
ــار  ــة. ويمكــن اعتب ــا للدول ــوا بتصريحــات قــد تعتبرهــا المؤسســة مساســا بالمصلحــة العلي أدل
المذكــرة المذكــورة مســا مــن حريــة التعبيــر وتضييقــا علــى عمــل الصحفييــن المنتميــن للتلفــزة 
العموميــة. كمــا يمكــن ان تكــون ســببا للتضييــق علــى العمــل النقابــي بالمؤسســة المذكــورة. 
وتؤكــد وحــدة الرصــد علــى رفــض محتــوى المذكــرة وضــرورة إلغائهــا حتــى ال تكــون ذريعــة 

ــى تأويــالت واســعة وفضفاضــة.   ــاء عل ــن فــي المســتقبل بن ــن او النقابيي ــة الصحفيي لمعاقب

أبحاث عدلية ضد الصحفيين:
خــالل الشــهر المنقضــي تــم االســتماع إلــى عــدد مــن الصحفييــن مــن قبــل الشــرطة بســبب عمــل 
صحفــي. وكان مــن المفــروض أن تصــدر النيابــة العموميــة قــرارات بحفــظ الشــكاوى المقدمــة 
وإرشــاد الشــاكيين إلــى الرجــوع إلــى المرســوم 115 الــذي يتضمــن أحكامــا خاصــة حــول جنحــة 
ــا ورد  ــات م ــن بإثب ــمح للصحفيي ــاء وتس ــام القض ــرة أم ــوى المباش ــراءات الدع ــب. وهــي إج الثل

بأعمالهــم الصحفيــة مــن دون أن يكونــوا عرضــة للهرســلة أو التخويــف.
وتعتقــد وحــدة الرصــد لنقابــة الصحفييــن أن المرســوم 115 كاد أن يصبــح قانونــا مهجــورا 
وأصبــح الصحفيــون يالحقــون طبــق القواعــد العامــة لإلجــراءات الجزائيــة فــي مخالفــة صريحــة 
لمبــادئ حريــة التعبيــر وحريــة العمــل الصحفــي التــي تضمنهــا المواثيــق الدوليــة والقوانيــن 

ــة. المحلي
واســتهدف تحقيــق أمنــى إذاعــة جمعياتيــة ينشــط فيهــا صحفيــون شــبان متحمســون للعمــل 
الصحفــي ويريــدون تقديــم إضافــة لمجتمعهــم ولبلدهــم، ومــن شــان اإلجــراءات المتخــذة 
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ــق. ــة فــي هــذا الطري ضدهــم أن تحبــط عزائمهــم وتثنيهــم عــن المواصل
ــات  ــة ألخالقي ــت مراعي ــا كان ــتهدفة فإنه ــة المس ــال الصحفي ــودة إلــى األعم ــه بالع ــد ان ونؤك
المهنــة وللحرفيــة الالزمــة ومــا كان مفيــدا إحالــة الصحفييــن للبحــث فــي قضايــا مهنيــة صرفــه.

مضايقات:
خــارج المناخــات االنتخابيــة تعرضــت العديــد مــن الطواقــم الصحفيــة إلــى التضييــق والهرســلة 
ــا توجــه إلــى جهــة القصريــن إلنجــاز  ومحــاوالت المنــع مــن العمــل. مــن ذلــك أن فريقــا صحفي
ــة  ــن مواصل ــدل ع ــه يع ــا جعل ــا، م ــرر له ــة ال مب ــات أمني ــه بمضايق ــه ووج ــق صحفــي لكن تحقي
العمــل خوفــا علــى ســالمته. وال يوجــد أي تفســير لمثــل تلــك الممارســات غيــر التضييــق علــى 
العمــل الصحفــي ومحاولــة منعــه مــن القيــام بواجبــه فــي إعــالم الجمهــور وإنــارة الــراي العــام 
بخصــوص بعــض القضايــا الحساســة مثــل التهريــب والتجــارة الموازيــة. وكان مــن المفــروض ان 

تكــون الســلطات ســندا للصحفييــن لمحاربــة تلــك الظواهــر التــي تمــس اقتصــاد البــالد.
وواجــه الصحفيــون امتناعــا من بعض المســؤولين اإلداريين عــن اإلدالء بتصريحات أو معلومات 
حــول مســائل محليــة أو جهويــة تهــم الســكان بصفــة مباشــرة مثــل الوضــع الصحــي أو البيئــي 
فــي بعــض مناطــق البــالد. ويمثــل ذلــك االمتنــاع حجبــا للمعلومــات ولإلحصائيــات. والمعلــوم 
للمعطيــات  التلقائــي  بالنشــر  العموميــة  اإلدارات  يلــزم  المعلومــة  ـى  إـل النفــاذ  قانــون  أن 
ولإلحصائيــات، كمــا أنــه مــن المفــروض ان تكــون متاحــة أمــام الصحفييــن كلمــا طلبوهــا. وحــان 
الوقــت ليفهــم المســؤولون فــي كامــل المســتويات المركزيــة والمحليــة أن مبــادئ الشــفافية 
والحوكمــة المفتوحــة تزيــد فــي مصداقيــة الــدول أمــام مواطنيهــا أوال وأمــام شــركائها ثانيــا.

والمســاس  تشــويههم  غايتهــا  إعالميــة مجانيــة  لحمــالت  الصحفييــن هدفــا  بعــض  وكان 
بســمعتهم بســبب عملهــم الصحفــي، وهــي تصرفــات مــن شــأنها أن تمــس بمصداقيــة اإلعــالم 
واإلعالمييــن وتضعــف رســالة الصحافــة. وتؤكــد وحــدة الرصــد علــى أهميــة حمايــة الصحفييــن 

ومحاســبة مــن ينتهكــون حقوقهــم.

المنع من النشر:
أصــدر قاضــي التحقيــق بإحــدى المحاكــم االبتدائيــة قــرارا بمنــع بــث فقــرة فــي برنامــج الحقائــق 
األربــع تتعلــق باختفــاء شــاب منــذ فتــرة. وعلــل قاضــي التحقيــق قــراره بتعهــده بالتحقيــق فــي 
القضيــة وأنهــا مازالــت فــي طــور النشــر وأن مــن شــان التحقيــق الصحفــي أن يمــس مــن ســالمة 

ســير البحــث ويتعــارض مــع ســير التحقيــق الجنائــي وتدخــال فــي ســير العدالــة.
وتعتقــد وحــدة الرصــد أن التحقيقــات الصحفيــة تلتــزم بعــدة معاييــر بحيــث ال تــؤول إلــى نشــر 
ــاول  ــن ان يتن ــذي يمك ــق الصحفــي ال ــة. فالتحقي ــير العدال ــل فــي س ــق أو التدخ ــق التحقي وثائ
أي ظاهــرة اجتماعيــة بمــا فــي ذلــك بعــض األحــداث أو الجرائــم، إنمــا الهــدف منــه انــارة الــراي 
العــام وإعالمــه ببعــض الحقائــق والمســتجدات دون تأثيــر أو تدخــل ـفـي عمــل العدالــة او 
ــة  ــع مفهــوم احترامــا لقرين ــق وهــو من ــق التحقي ــع المرســوم 115 نشــر وثائ توجيههــا. ويمن
ــن  ــاي م ــس ب ــن ان يم ــة ال يمك ــات الصحفي ــاز التحقيق ــن إنج ــراءات. لك ــالمة اإلج ــراءة ولس الب
هــذه المبــادئ الن غايــة الصحفــي هــو تســليط الضــوء علــى األحــداث والوقائــع دون الحديــث 
عــن المســؤوليات أو الفاعليــن المحتمليــن الن تلــك الجوانــب هــي مــن مســؤولية القضــاء. 
ونعلــم جميعــا ان الصحافــة االســتقصائية تعمــل علــى عــدة مواضيــع تمثــل جرائم مثــل التهريب 
واإلتجــار باألشــخاص وترويــج المخــدرات وغيرهــا. وبعــض التحقيقــات يمكــن أن تكــون محــل 
ــه  يبقــى هــو الفيصــل فــي الحكــم  ــة ب ــي واألوراق المضمن نظــر القضــاء، لكــن الملــف القضائ

ــأي وجــه كان علــى عمــل القاضــي. ــر ب ــة  وال يمكــن لتحقيــق صحفــي أن يؤث واإلدان
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول االعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــالل الــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية وخــالل شــهر جانفــي 2023 

فإنهــا توصــي:  

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بـ:
التحقيــق الجــدي فــي االعتــداءات التــي مارســها رؤســاء المراكــز والهيئــات الفرعيــة فــي 
ظــل وجــود مزاعــم بتوجيــه أوامــر فــي الغــرض ومــد النقابــة والــرأي العــام بهــا خــالل اإلعالن 

عــن النتائــج النهائيــة للــدور الثانــي مــن االنتخابــات التشــريعية.
ــة  ــدا فــي النقط ــا وتحدي ــق فيه ــا والتدقي ــة به ــلوك الخاص ــة الس ــر فــي مدون ــادة النظ إع
ــري  ــب التقدي ــة للجان ــروط دقيق ــد ش ــراع وتحدي ــب االقت ــل مكات ــر داخ ــة بالتصوي المتعلق
ــع. ــدأ المن ــل الصحفــي ال مب ــة العم ــدأ حري ــتند لمب ــة تس ــب بطريق ــاء مكات ــول لرؤس المخ

 الغــاء مناشــيرها الداخليــة المعرقلــة لحــق الحصــول علــى المعلومــة خدمــة لمبــادئ 

التوصيــــــات



32

الشــفافية وضمــان لحــق المواطنيــن ـفـي مختلــف الواليــات ـفـي المعلومــة.
وضــع خطــة عمــل واضحــة بملــف ســالمة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 

خــالل االنتخابــات بالشــراكة مــع الهيئــات المهنيــة المختصــة.
التلفزة التونسية: 

مراجعــة نظامهــا األساســي خاصــة فــي النقطــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر وإلغــاء العمــل 
بالمذكــرات التــي تضــع عوائــق أمــام حريــة التعبيــر إزاء توجهــات المؤسســة وتحتــرم حريــة 

العمــل النقابــي داخلهــا.
مراجعــة القــرارات التعســفية فــي حــق الصحفيــات والتــي تــم تســجيلها خــالل شــهر جانفــي 

.2023
كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الجمهورية إلى: 
تقديــم الضمانــات الحقيقيــة لحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر بعيــدا عــن الخطــاب 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 التحريــض علــى العنــف والكراهيــة 

ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات واحتــرام حريــة العمــل الصحفــي.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
محامون بال حدود
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