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تقديم عام لوحدة الرصد بمركز السالمة املهنية
بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
انGطلق عGمل وحGدة رصGد وتGوثGيق االعGتداءات عGلى الGصحفيني وحGريGة الGصحافGة بGمركGز السGالمGة
امل GGهنية ب GGال GGنقاب GGة ال GGوط GGنية ل GGلصحفيني ال GGتون GGسيني ي GGوم  01م GGارس  2017ب GGدع GGم م GGن امل GGفوض GGية
السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو.
وتهدف الوحدة إلى :
 .1إع GGداد م GGلفات ح GGول اإلع GGتداءات ي GGتضمن ال GGتفاص GGيل ال GGدق GGيقة ب GGحيث ي GGمكن اإلس GGتناد إل GGيها
الحقا
 .2التدخل لدى السلطات لضمان الحماية أواملسائلة
 .3نشر الوعي بخطورة اإلعتداءات لدى مختلف املتدخلني
 .4استخدام القدرات املحلية لحماية الحريات الصحفية

وسGGتقدم الGGوحGGدة املGGساعGGدة الGGعاجGGلة لGGضحايGGا اإلعGGتداءات وسGGتدعGGم الGGجانGGب الGGقانGGونGGي فGGي حGGال
رف GG Gع ق GG Gضاي GG Gا أم GG Gام امل GG Gحاك GG Gم وس GG Gتقوم بح GG Gمالت ل GG Gتغيير ال GG Gسياس GG Gات امل GG Gتعلقة بح GG Gري GG Gة ال GG Gتعبير
والGG GصحافGG Gة وحGG GمايGG Gة الGG Gصحفيني وإجGG Gراء بGG Gحوث ودراسGG Gات الGG Gتي سGG Gتقوم بGG Gها لGG Gبناء سGG Gجالت
ت GGاري GGخية م GGرت GGبطة بح GGري GGة ال GGصحاف GGة ت GGراق GGب م GGن خ GGالل GGها م GGدى ال GGتزام ال GGدول GGة ب GGال GGقوان GGني ال GGوط GGنية
واملعاهدات الدولية.
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 .1مهام وحدة الرصد:
سيشمل عمل وحدة الرصد

‣ الصحفيني املحترفني الذين يعملون في وسائل اإلعالم التقليديّة
‣ صGGانGGعو األخGGبار مGGثل صGGحافGGيو الGGفيديGGو ،واملGGصورون الGGهواة الGGذيGGن يGGعملون بGGشكل تGGطوعGGي
على جمع األنباء ونشرها ،ويتعرضون العتداءات بسبب نشاطهم.
‣ مGساعGدو الGصحفيني مGثل املGثبتني آلالت الGتصويGر واملGترجGمني و سGائGقي الGطواقGم الGصحفية
وسGائGر املGواطGنني الGذيGن يGتعرضGون لشGتى املGالحGقات عGلى خGلفية تGدخGلهم فGي وسGائGل اإلعGالم
سواء في املساحات الحرة أو الحوارات
‣ ع GG Gائ GG Gالت وأق GG Gارب ال GG Gصحفيني ال GG Gذي GG Gن ي GG Gتعرض GG Gون ل GG Gتتبعات ع GG Gلى خ GG Gلفية م GG Gحتوى إع GG Gالم GG Gي
لألخيرين

وت GGبعا ل GGذل GGك ف GGإن امل GGهنة ال GGصحفية ليس GGت ه GGي أس GGاس ع GGمل ال GGوح GGدة ب GGل ي GGنصب اه GGتمام GGنا ع GGلى
املحتوى اإلعالمي الذي يسلط من ورائه اعتداء على صانعيه.
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 .2أنواع االعتداءات:
ت GGعمل وح GGدة ال GGرص GGد وف GGق م GGنهجية واض GGحة ت GGقدم ت GGعري GGف دق GGيق ل GGكل أن GGواع اإلع GGتداءات ال GGتي
يGتعرض لGها الGصحفيون خGالل عGملهم عGلى انGتاج املGحتوى اإلعGالمGي ،وقGد حGددت املGنهجية 11
نوع انتهاك:

) (1القتل:
يGقتل عشGرات الGصحفيني سGنويGا خGالل عGملهم عGلى تGغطية األحGداث فGي املGناطGق الخGطرة ويGعتبر
الGGقتل أخGGطر أنGGواع االعGGتداءات الGGتي تGGطالGGهم .ويGGكون هGGؤالء امGGا ضGGحية لGGعمل مGGمنهج مGGن قGGوى
معينة في السلطة أو خارجها كأداة اسكات أو يقتلون ملجرد كونهم صحافيني.

) (2اإلعتداء البدني أو املعنوي:
أكGثر أنGواع اإلعGتداءات املGرتGكبة ضّ Gد الGصحفيني ،و يGكون لGفظيا أو مGاديGا ،كGما يGمكن أن يتخGذ
أشكاال متعددة ومختلفة الخطورة ابتداء بالسب والشتم وصوال إلى اللكم والركل والحرق...

) (3اإلختطاف:
أصGعب أنGواع الGتحقيق تGرتGبط بGقضايGا االخGتطاف خGاصGة فGي غGياب املGعلومGات الGدقGيقة املGتعلقة
ب GGال GGزم GGان وه GGوي GGة امل GGختطف وال GGظروف ال GGحاف GGة ب GGالج GGري GGمة والتح GGرك ال GGخاط ‰ي GGمثل ته GGدي GGدا ل GGحياة
املختطف.

) (4اإلختفاء:
اإلخGتفاء يGقتضي املGسارعGة بGإعGالم السGلطات واألقGارب مGن اجGل عGدم الGتفريGط فGي لحGظة يGمكن
ف GGيها إن GGقاذ امل GGختفي .وي GGتطلب ال GGتحقيق ف GGيه ت GGرك GGيزا ح GGول آخ GGر األش GGخاص ال GGذي GGن ق GGاب GGلهم أو
شاهدوه.
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) (5التهديد:
هGي كGل كGالم يGتم مGن خGاللGه الGتلويGح بGاسGتهداف السGالمGة الجسGديGة لGلصحفي ويGكون مGباشGر أو
عGبر اسGتعمال رمGوز )خGرقGة مGلوثGة بGالGدمGاء  (...ويGمكن اثGباتGه عGبر الGبريGد االلGكترونGي واملGكاملGات
الهاتفية وغيرها من آليات التواصل.

) (6التسفير أو الطرد:
تسGتعمله بGعض الGبلدان للتخGلص مGن صGحفي مGزعGج حGيث تGسعى الGى طGرده الGى بGلده األصGلي
وهGGنا يGGكون الGGتدخGGل سGGريGGعا عGGبر الGGتواصGGل مGGع املGGؤسGGسة اإلعGGالمGGية والسGGلطات املGGعنية وسGGفارة
بلده

) (7اإليقاف:
فGي حGالGة اإليGقاف يGجب الGتثبت مGن ظGروفGه بGدقGة والGفرقGة الGتي نGفذتGه )مGقاومGة اإلجGرام ،مGكافGحة
اإلرهGاب ،املGصالGح املGختصة  (..والGتنبيه الGي الGتقيد بGاإلجGراءات الGقانGونGية ونGوعGية الGتهم املGوجGهة
والتثبت من تعرض املوقوف للتهديد او التعنيف أو التعذيب.

) (8الحبس أو السجن:
تGGرفGGض وحGGدة الGGرصGGد بGGصفة مGGبدئGGية تجGGريGGم الGGعمل الGGصحفي والGGعقوبGGات الGGسالGGبة للحGGريGGة عGGلى
اعGتبار أن املGعايGير الGدولGية لحGريGة الGصحافGة تGقترح عGقوبGات بGديGلة تGجاه الGجنح الGصحفية و لGكن
Gفحص اإلجGGراءات الGGقانGGونGGية الGGتي أدت إلGGى سGGجن الGGصحفي
فGGي صGGورة الGGحبس فGGإنGGه يGGجب تّ G
واإلطGالع عGلى ظGروفGه مGن حGيث السGالمGة ،الGنظافGة ،الGغذاء ،الGصحة ،الGزيGارات  ...ويGبحث فGي
الطرق التي تعجل بإطالق سراحه.
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) (9الرقابة:
هGي كGل التشGريGعات الGتي تGؤسGس لGلظاهGرة وكGل الGتدابGير الGتي تGعوق مGمارسGة حGريGة الGصحافGة
وتGGشمل أيGGضا الGGتدخGGل فGGي املGGحتوى االعGGالمGGي والحGGذف قGGبل النشGGر أو قGGطع االنGGترنGGات ،ونشGGر
البرمجيات الخبيثة على شبكات الكمبيوتر املستهدفة ...

) (10الهرسلة أو املضايقة:
ع GGوائ GGق ح GGري GGة ال GGصحاف GGة ك GGال GGقيود ال GGتي ت GGفرض ج GGزاف GGا ع GGلى ح GGري GGة الح GGرك GGة ل GGلصحفيني وال GGتدف GGق
الحGGر لGGلمعلومGGات وعGGدم مGGنح تGGراخGGيص الGGعمل وتGGهشيم وسGGرقGGة مGGعدات الGGعمل ومGGضايGGقة الGGعائGGلة
واألصدقاء والرصد والتنصت وتغيير مراكز العمل والفصل والحرمان من املوارد العمومية.

) (11التتبعات العدليّة:
فGضاء نGقد املGحتوى اإلعGالمGي هGو اإلعGالم والGفضاء الGعام ولGيس قGاعGات املGحاكGم ولGكن السGلطات
ومراكز القوى األخرى يمكن أن تستعمل القضاء كأداة لتخويف الصحفيني.

 - .3آليات عمل الوحدة:
ت GGحقق وح GGدة رص GGد االع GGتداءات ع GGلى ال GGصحفيني وح GGري GGة ال GGصحاف GGة ف GGي ك GGل م GGا ي GGرد ع GGليها م GGن
شGG Gكاوى مGG Gن قGG Gبل الGG Gصحفيني وتسGG Gتقي املGG GعلومGG Gة مGG Gن الGG Gشكاوى املGG GباشGG Gرة ووسGG GائGG Gل اإلعGG Gالم
واألن GGترن GGت  .ويتخ GGذ ال GGقرار ب GGناء ع GGلى م GGعطيات دق GGيقة ت GGقوم ع GGلى التج GGرد وامل GGوض GGوع GGية ث GGم ي GGتم
اخ GGتيار ط GGرق ال GGتدخ GGل ال GGتي ت GGراع GGي أه GGداف ال GGنقاب GGة ال GGوط GGنية ل GGلصحفيني ال GGتون GGسيني وت GGوق GGعات
الصحفيني الذين يتم االعتداء عليهم.
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ورد عGGلى وحGGدة الGGرصGGد بGGمركGGز السGGالمGGة املGGهنية مGGنذ انGGطالق عGGملها أوائGGل مGGارس 23 ،2017
حGGالGGة تGGم الGGتحقيق فGGيها وتGGم اثGGبات  20اعGGتداء كGGان ضGGحيتها الGGصحفي وتGGدخGGلت فGGيها الGGنقابGGة
بطرق مختلفة :

‣ لقاءات مباشرة مع املعتدين ) (2وايجاد حلول لضمان عدم التكرار
‣ ال GGتواص GGل م GGع ال GGهياك GGل وال GGهيئات ال GGرس GGمية ) (2ع GGبر م GGذك GGرات م GGباش GGرة ل GGلتذك GGير بج GGملة
اإللتزامات واملبادئ املتصلة بالحق في التعبير.
‣ اص GGدار  6ب GGيان GGات ف GGي ح GGاالت ك GGان GGت ف GGيها ام GGكان GGيات ال GGتكرار ع GGال GGية وف GGيها خ GGطورة ع GGال GGية
ال GGبعض م GGنها اس GGتهدف ع GGدد ك GGبيرا م GGن ال GGصحفيني إض GGاف GGة ال GGى أن GGها ي GGمكن أن ت GGؤس GGس
ملGGمارسGGات الحGGقة تGGمس مGGن حGGريGGة الGGصحافGGة وتGGعبر هGGذه الGGبيانGGات عGGن املGGوقGGف الGGرسGGمي مGGن
االعتداء وتذكير بالقانون وااللتزامات وتقدم توصيات لتفادي التكرار.
‣ إصدار بالغات ) (2للطمأنة حول وضعية معينة أو للتدخل العاجل )حالة ايقاف (...
‣ تقديم االستشارات القانونية.

وستعمل الوحدة بصفة دورية على اصدار

‣ تGقاريGر شهGريGة تGقدم تحGليال كGميا ومGوضGوعGيا لGالعGتداءات الGواقGعة عGلى حGريGة الGصحافGة تGقدم
خاللها توصيات دقيقة يمكن تنفيذها في مدة قصيرة.
‣ تقريرا نصف سنوي يدرس بعض املواضيع املرتبطة بحرية الصحافة.
‣ تGGقريGGرا سGGنويGGا يGGشمل جGGميع حGGاالت االعGGتداءات الGGتي سجGGلت خGGالل الGGعام ،وشGGهادات مGGن
الGGصحافGGيني املسGGتهدفGGني  ،والخGGروقGGات الGGقانGGونGGية واإلجGGرائGGية خGGالل مGGحاكGGمات الGGصحفيني،
والتوصيات.
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مقدمة عامة
ال غGGنى ألي مGGجتمع عGGن صGGحافGGة تGGكون حGGرة وغGGير خGGاضGGعة لGGلرقGGابGGة وتGGعمل دون عGGراقGGيل ،تGGكون
حج GGر زاوي GGة مل GGجتمع ت GGحترم ف GGيه ح GGقوق اإلن GGسان وت GGمارس ف GGيه ال GGصحاف GGة دوره GGا ال GGرق GGاب GGي ع GGلى
س GGير ع GGمل ال GGهياك GGل ال GGعموم GGية وت GGنقد آل GGيات ال GGتصرف ف GGي امل GGال ال GGعام .وله GGذا ك GGان ال GGحق ف GGي
"الGG Gتماس مGG Gختلف ضGG Gروب املGG GعلومGG Gات واألفGG Gكار وتGG Gلقيها ونGG Gقلها إلGG Gى اآلخGG GريGG Gن دونGG Gما اعGG Gتبار
للحGدود" ،أهGم ركGائGز الGحق فGي الGتعبير الGذي نGصت عGليه املGادة  19مGن العهGد الGدولGي الGخاص
بGالGحقوق املGدنGية والGسياسGية فGي فGقرتGها الGثانGية ومGن خGاللGه تGلتزم الGدول بGعدم تGقييد هGذا الGحق
في كافة فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وضGGمان الGGحق فGGي حGGريGGة الGGتعبير ومGGن ورائGGه الGGحق فGGي الGGحصول عGGلى املGGعلومGGة يGGقتضي تGGركGGيز
إط GGار ق GGان GGون GGي وه GGيكلي واض GGح ي GGقف ح GGاج GGزا أم GGام ك GGل امل GGمارس GGات ال GGتي ق GGد ت GGمس م GGن ج GGوه GGر
الحق أو تجزئه.

وينشGر هGذا الGتقريGر فGي ظGل تGنامGي مGمارسGات الGتضييق عGلى حGق الGحصول عGلى املGعلومGة عGبر
االعGتداء الGلفظي واملGادي واملGنع عGلى الGعمل وفGي وقGت يGتواصGل فGيه الجGدل حGول الGهيئة الGوطGنية
لGلنفاذ إلGى املGعلومGة الGتي يGنص عGليها الGقانGون األسGاسGي عGدد  22املGتعلق بGالGنفاذ إلGى املGعلومGة
والGتي كGان مGن املGفترض انGطالق عGملها فGي  29مGارس  .2017كGما يGأتGي إثGر إصGدار الGحكومGة
ل GGلمنشور ع GGدد  4امل GGتعلق ب GGعمل م GGكات GGب اإلع GGالم واالت GGصال وب GGاإلدارات ال GGعموم GGية وال GGذي وق GGع
إلGغاؤه بGعد تحGركGات مGتتالGية مGن قGبل الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني وشGركGائGها وتGوجهGت
الGGحكومGGة نGGحو تGGعديGGل األمGGر عGGدد  4030املGGؤرخ فGGي  3أكGGتوبGGر  2014املGGتعلق بGGاملGGصادقGGة عGGلى
مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي.

10

هGGذا الGGواقGGع التشGGريGGعي املGGتغير يGGحتم تGGواصGGل الGGرقGGابGGة مGGن قGGبل مGGنظمات املGGجتمع املGGدنGGي املGGعنى
بحGريGة الGتعبير لGتضمني مGكاسGب إضGافGية ضGمن مGشاريGع الGقوانGني الGخاصGة بGالGصحافGة والGسعي
إلى ضمان بيئة آمنة ومالئمة لعمل صحفي حر ومسؤول.
وس GG Gتكون وح GG Gدة ال GG Gرص GG Gد ب GG Gمرك GG Gز الس GG Gالم GG Gة امل GG Gهنية آل GG Gية ان GG Gذار ل GG Gكل االع GG Gتداءات ال GG Gتي ت GG Gطال
الGصحفيني خGالل عGملهم وقGوة اقGتراح لGلتعديGالت الGقانGونGية واإلجGرائGية لGضمان مGالءمGة مGشاريGع
الGقوانGني الGقادمGة لGلمعايGير الGدولGية لحGريGة الGرأى والGتعبير وسGتعمل عGلى الGدفGع فGي اتGجاه تGركGيز
هيئة النفاذ إلى املعلومة.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني
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انتهاكات شهر مارس 2017
مقدمة:
شه GGد شه GGر م GGارس م GGن ال GGعام  2017ارت GGفاع GGا م GGلحوظ GGا ف GGي ع GGدد االع GGتداءات ض GGد الح GGري GGات
الGصحفية فGي تGونGس مGقارنGة بGالGفترات الGسابGقة ووثGقت وحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية 20
اعGGتداء عGGلى  41صGGحفي ومGGؤسGGسة اعGGالمGGية مGGن بGGينهم  7صGGحفيات و 34صGGحفي يGGعملون فGGي
 11إذاعة و 8قنوات تلفزية و 4صحف و موقع الكتروني.

صحفية

صحفي

17%

83%

حسب طبيعة املؤسسة
12

11
8

6

4
1
موقع الكتروني

3

12
صحف

9

تلفزة

إذاعة

0

وواصGلت قGوات األمGن تGصدر قGائGمة املGعتديGن عGلى الGصحفيني بـ  4اعGتداءات وعGملت عGلى مGنع
ال GGصحفيني م GGن ال GGعمل وإي GGقاف GGهم واالع GGتداء ع GGليهم .وف GGي خ GGضم االح GGتجاج GGات امل GGتتال GGية ك GGان
املGGواطGGنون فGGاعGGلني فGGي  3اعGGتداءات هGGذا الشهGGر كGGان أخGGطرهGGا اسGGتهداف طGGاقGGم قGGناة الGGوطGGنية
األول GGى ف GGي م GGدي GGنة الج GGم ال GGتاب GGعة ل GGوالي GGة امله GGدي GGة .أم GGا ال GGتداب GGير اإلداري GGة ل GGلمؤس GGسات االع GGالم GGية
ول GGلموظ GGفني ال GGعموم GGيني ف GGقد ك GGان GGت ع GGائ GGقا أم GGام ال GGصحفيني مل GGمارس GGة ع GGملهم وك GGان ك GGل واح GGد م GGن
هGGاذيGGن الGGطرفGGني مGGسؤوال عGGن اعGGتداءيGGن عGGلى الGGصحفيني .ولGGم تGGكن املGGضايGGقة واملGGنع مGGن الGGعمل
واالسGGتهداف حGGكرا عGGلى هGGؤالء فGGقط فGGفي مGGناسGGبة وحGGيدة كGGان كGGل مGGن الGGنيابGGة الGGعمومGGية وقGGوات
الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية ومجهولون فاعلني في هذا املجال.

املواطنون

3

ادارة مؤسسة اعالمية

2

النيابة العمومية

1

أمنيون

4
1

قوات الجيش

1

مجهولون

2

موظف عمومي

2

نقابيون

1

هيئة وطنية

1

هيكل وطني

2
4

3

2

نشطاء مجتمع مدني
1

13

0

ومGGن أبGGرز االعGGتداءات الGGتي طGGالGGت الGGصحفيني هGGذا الشهGGر حGGاالت املGGضايGGقة فGGي  6مGGناسGGبات
واملGGنع مGGن الGGعمل فGGي  5مGGناسGGبات ،كGGما تGGم االعGGتداء )مGGاديGGا ومGGعنويGGا( عGGليهم فGGي  4مGGناسGGبات
ووقGGع تGGتبع الGGصحفيني أمGGام الGGقضاء ومGGمارسGGة الGGرقGGابGGة عGGليهم فGGي مGGناسGGبتني ) (2لGGكل اعGGتداء
إضGGافGGة إلGGى عGGملية اإليGGقاف الGGتي طGGالGGت صGGحفي مGGصري فGGي شGGارع الGGحبيب بGGورقGGيبة بGGتونGGس
العاصمة.
6

6
5

4.5

4
3

2

2

رقابة

تتبع عدلي

1.5

1
مضايقة

منع من العمل

إيقاف

0

إعتداء

ولGم تGتركGز االعGتداءات عGلى الGصحفيني فGقط فGي تGونGس الGعاصGمة الGتي شهGدت  6اعGتداءات بGل
شGملت الGقيروان واملهGديGة الGلتني شهGدتGا تحGركGات اجGتماعGية فGي  3مGناسGبات فGي كGل واليGة وطGالGت
ال GGصحفيني ال GGعام GGلني ف GGي والي GGتي ال GGكاف وت GGطاوي GGن ف GGي م GGناس GGبتني وال GGصحفيني ال GGعام GGلني ف GGي
صفاقس واملنستير والحمامات وليبيا في مناسبة وحيدة.

6

6

4.5

3

3

2
1

1

ليبيا

صفاقس

3

2

1.5

1

1
14
تونس

تطاوين

املهدية

املنستير

الكاف

القيروان

الحمامات

0

اعتداءات مادية ومعنوية في حق الصحفيني
هGي أكGثر االعGتداءات رواجGا فGي صGفوف الGصحفيني وتGكون مGاديGة )ضGرب وركGل  (...ومGعنويGة
)سب وشتم (...وقد طالت الصحفيني في  4مناسبات بوالتي القيروان واملهدية.

 ๏اعتداء لفظي على صحفيني بالقيروان
املكان  :ملعب حمادي العواني بالقيروان
التاريخ  2 :مارس 2017
املعتدى عليهم  10 :صحفيني من وسائل اعالم مختلفة
املعتدي  :أعوان األمن
الوقائع :
اعGGتدى أعGGوان األمGGن بGGالGGعنف الGGلفظي عGGلى  10مGGمثلني لGGوسGGائGGل اإلعGGالم املGGكتوبGGة وااللGGكترونGGي
خ GGالل م GGحاول GGتهم اج GGتياز ب GGواب GGة امل GGنطقة املش GGترك GGة ب GGملعب ح GGمادي ال GGعوان GGي ب GGال GGقيروان ألخ GGذ
تصريحات اثر مقابلة شبيبة القيروان واتحاد تطاوين.
وأفGاد مGراد الGرمGضانGي الGصحفي بGالGتلفزة الGوطGنية أنGه "وقGع احGتجازنGا لGحوالGي  20دقGيقة خGلف
ال GGسياج GGي الح GGدي GGدي وغ GGلق ب GGاب ال GGعبور إل GGى امل GGنطقة املش GGترك GGة ق GGرب حج GGرات امل GGالب GGس ألخ GGذ
تGGصريGGحات" .مGGضيفا "لGGدى مGGطالGGبتنا بGGفسح املGGجال لGGلدخGGول عGGمد األعGGوان إلGGى إهGGانGGتنا بGGالسGGب
والشتم وحاول بعضهم تعنيفنا مدعني أن هناك دخالء بني صفوفنا".
وفي ظل هذا االعتداء اللفظي املرفوق بمنع من العمل تعذر على الصحفيني القيام بعملهم.

الرأي القانوني:
يGمثل مGا تGعرض لGه الGصحفيون الGريGاضGيون فGي الGقيروان مGنعا مGن الGعمل واعGتداء مGعنويGا عGلى
كGرامGتهم بGاإلهGانGات والشGتائGم ومGحاولGة االعGتداء بGالGعنف وتGصنف تGلك االعGتداءات بGكونGها تGعطيال
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لحGGريGGة الGGشغل عGGلى مGGعنى املGGادة  136مGGن املجGGلة الجGGزائGGية الGGتي تGGعاقGGب الGGفاعGGل الGGذي يسGGتعمل
طGرق الGعنف أو الGضرب أو التهGديGد أو الخGزعGبالت .كGما أن تGلك االعGتداءات تGمثل خGرقGا لGلفصل
 14م GGن امل GGرس GGوم  115ب GGخصوص م GGعاق GGبة "ك GGل م GGن أه GGان ص GGحفي أو ت GGع ّدى ع GGليه ب GGال GGقول أو
اإلش GGارة أو ال GGفعل أو الته GGدي GGد ح GGال م GGباش GGرت GGه ل GGعمله" ،ع GGالوة ع GGلى م GGساس GGها ب GGحق امل GGتلقي ف GGي
اإلعالم وتلقى األخبار.

 ๏اعتداء لفظي من االتحاد العام التونسي للشغل
املكان  :سوسة
التاريخ  13 :مارس
املعتدى عليه  :عواطف الجبالي صحفية بإذاعة املنستير
املعتدي  :النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسوسة
الوقائع :
أصGدرت الGنقابGة الGجهويGة لGلتعليم الGثانGوي بGسوسGة بGيانGا اتGهمت فGيه
إذاعGة املنسGتير بGالGقيام بـ "هجGمة شGرسGة وقGذرة" ضGد األمGني الGعام
املGGساعGGد سGGامGGي الGGطاهGGري .وقGGد اسGGتعمل فGGيه ألGGفاظ تGGعتبر اعGGتداء
لGفظيا عGلى املGؤسGسة والGصحفية .ويGأتGي الGبيان اثGر احGتجاج الGصحفية عGلى التحGريGض الGذي
ت GGعرض GGت ل GGه ع GGلى خ GGلفية ت GGناول GGها مل GGوض GGوع ال GGخالف ب GGني ن GGقاب GGة ال GGتعليم ال GGثان GGوي ووزي GGر ال GGتعليم
العالي ناجي جلول.

الرأي القانوني :
ي GGعتبر م GGا ت GGعرض GGت ل GGه ال GGصحفية اع GGتداء ع GGليها وي GGنص ال GGفصل  12م GGن امل GGرس GGوم  115أن GGه "ال
ي GGجوز أن ي GGكون ال GGرأي ال GGذي ي GGصدر ع GGن ال GGصحفي أو امل GGعلوم GGة ال GGتي ينش GGره GGا س GGببا ل GGلمساس
بGكرامGته أو لGالعGتداء عGلى حGرمGته الجسGديGة أو املGعنويGة عGالوة عGلى أنGه كGان يGمكن مGمارسGة حGق
الرد في هذا الخصوص.
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 ๏اعتداء بالعنف املادي على صحفيني في الجم
املكان  :مدينة الجم التابعة لوالية املهدية
التاريخ  22 :مارس 2017
املعتدى عليه  :طاقم التلفزة الوطنية
املعتدي  :مواطنون
الوقائع :
اس GGتهدف GGت مج GGموع GGة م GGن األط GGفال س GGيارة
ف GG G G Gري GG G G Gق ع GG G G Gمل وح GG G G Gدة االن GG G G Gتاج ال GG G G Gتلفزي
ب GG G Gاملنس GG G Gتير ب GG G Gال GG G Gحجارة خ GG G Gالل ت GG G Gغطيتهم
الحGGتجاجGGات مGGواطGGنني مGGن مGGديGGنة الجGGم عGGلى خGGلفية اعGGادة فGGتح نGGقطة بGGيع مشGGروبGGات كGGحولGGية.
وه GGشم امل GGعتدون ك GGام GGيرا ت GGصوي GGر ال GGقناة ال GGوط GGنية واس GGتول GGوا ع GGلى األوراق ال GGخاص GGة ب GGامل GGصور
الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة.
وأف GGاد مح GGمد أن GGور غ GGدي GGرة ل GGوح GGدة ال GGرص GGد ب GGمرك GGز الس GGالم GGة امل GGهنية أن GGه "اش GGتبه مج GGموع GGة م GGن
األحGداث فGي سGيارة الGتلفزة الGوطGنية الGحامGلة لGلوحGة منجGمية تGحت رقGم  01مGعتقديGن أنGها تGابGعة
للش GGرط GGة ال GGفنية ال GGتي ق GGام أع GGوان GGها ف GGي ال GGيوم ال GGساب GGق ب GGتصوي GGر امل GGحتجني واع GGتمادا ع GGلى ت GGلك
الGصور وقGع إيGقاف الGبعض مGنهم ،مGضيفا "وعGمل املGحتجون عGلى اسGتهداف الGسيارة بGالGحجارة
مGGا أجGGبر الGGطاقGGم املGGوجGGود فGGيها ملGGغادرة املGGكان
ف GGي ال GGوق GGت ال GGذي ك GGنت ف GGيه ب GGصدد ت GGصوي GGر
ح GG G Gرق مج GG G Gموع GG G Gة م GG G Gن امل GG G Gحتجني ل GG G Gلعجالت
املطاطية فوق سكة القطار".
وقGGد تGGوجGGه املGGحتجون نGGحو غGGديGGرة وعGGملوا عGGلى
افGG Gتكاك الGG GكامGG Gيرا وتGG Gهشميها ،كGG Gما اسGG GتولGG Gوا
عGGلى الGGوثGGائGGق الGGخاصGGة بGGه .وقGGد طGGال االعGGتداء
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كGال مGن املGصور الGصحفي بGالGقناة الGوطGنية أنGور غGديGرة والGصحفية حGياة الGرمGضانGي ومGرافGقيهما
مGنتصر الهGباشGي وعGبد السGالم سGالمGة .وقGد قGام الGطاقGم الGصحفي لGلقناة الGوطGنية بGرفGع قGضية
ضد املعتدين لدى السلط األمنية.

الرأي القانوني :
يحGGمي املGGرسGGوم  115الGGصحفيني أثGGناء أداء عGGملهم و يشGGبههم بGGاملGGوظّGGفني الGGعمومGGيني ويGGتم تGGتبع
املعتدين عليهم على معنى املجلة الجزائية.

 ๏اعتداء بالعنف املادي على عبد الجليل
املزوغي
املكان  :القيروان
التاريخ  25 :مارس 2017
املpعتدى عpليه  :عGبد الجGليل املGزوغGي صGحفي بGموقGع
"آخر خبر أون الين"
املعتدي  :نشطاء
الوقائع :
ت GGعرض ع GGبد الج GGليل امل GGزوغ GGي ال GGصحفي ب GGموق GGع "آخ GGر خ GGبر أون الي GGن" إل GGى االع GGتداء ب GGال GGلكم
والس GGب والش GGتم ف GGي  25م GGارس م GGن ق GGبل أح GGد نش GGطاء امل GGجتمع امل GGدن GGي .وي GGقول امل GGزوغ GGي أن GGه
"خ GGالل اس GGتراح GGة ن GGدوة ص GGحفية ح GGول م GGكاف GGحة ال GGفساد ف GGي ال GGقيروان ع GGمد أح GGد النش GGطاء ال GGى
االعGتدء عGلي لGفظيا عGند شGربGي لGلماء وعGند احGتجاجGي عGلى مGا صGدر مGنه عGمد الGى لGكمي عGلى
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مسGGتوى الGGوجGGه" .وقGGد أكGGد الGGصحفيون املGGتواجGGدون بGGاملGGكان االعGGتداء مGGدعGGومGGا بGGصور وقGGد تGGقدم
الصحفي بشكوى لدى مركز األمن باملنطقة.

الرأي القانوني :
خGالل أداء عGمله يشGبه الGصحفي بGاملGوظGف الGعمومGي ويGعاقGب الGفصل  14مGن املGرسGوم " 115كGل
م GGن أه GGان ص GGحفيا أو ت GGعدى ع GGليه ب GGال GGقول أو ال GGفعل أو الته GGدي GGد ح GGال م GGباش GGرت GGه ع GGمله ب GGعقوب GGة
االعGتداء عGلى شGبه مGوظّGف عGمومGي" .وال يGمكن أن يGكون لGلقانGون أي أهGمية إذا لGم يGتم تGطبيقه
م GGن ق GGبل ال GGقضاء مل GGحاس GGبة امل GGعتدي GGن .ل GGكن امل GGؤس GGف أن ظ GGاه GGرة االف GGالت م GGن ال GGعقاب م GGا ت GGزال
منتشرة في بالدنا وقل أن تمت محاسبة املعتدين على الصحفيني.
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بيانات وممارسات تعرقل عمل الصحفيني
تGطال املGضايGقات الGصحفيني خGالل عGملهم فGي املGيدان أو عGلى خGلفية مGحتوى اعGالمGي تGم نشGره
وقد تعرض الصحفيون هذا الشهر إلى  6مضايقات على خلفية عملهم الصحفي.

 ๏احتجاز ملضايقة صحفي في القيروان
املكان  :القيروان
التاريخ  2 :مارس 2017
املعتدى عليه  :ناجح الزغدودي رئيس مكتب الشروق
املعتدي  :النيابة العمومية
الوقائع :
ت GG Gم اص GG Gطحاب ال GG Gصحفي ن GG Gاج GG Gح ال GG Gزغ GG Gدودي م GG Gدي GG Gر م GG Gكتب ج GG Gري GG Gدة
“الش GGروق” ال GGيوم GGية ال GGى م GGقر ال GGفرق GGة ال GGعدل GGية للح GGرس ال GGوط GGني ب GGال GGجهة
ع GGلى خ GGلفية اش GGعار م GGن وك GGيل الج GGمهوري GGة ب GGامل GGحكمة االب GGتدائ GGية .وت GGم االس GGتماع إل GGى ال GGزغ GGدودي
على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب.
وق GGال ال GGزغ GGدودي ”:ح GGاورت م GGواط GGنة خ GGارج أس GGوار امل GGحكمة االب GGتدائ GGية ب GGال GGقيروان ح GGول ش GGكاي GGة
تGقدمGت بGها وحGاولGت الGتواصGل مGع وكGيل الجGمهوريGة ملGعرفGة مGزيGد الGتفاصGيل لGكنه رفGض مGقابGلتي
ب GGعد أن ت GGم م GGنعي م GGن اص GGطحاب ح GGقيبة الظه GGر ال GGخاص GGة ب GGي وال GGحام GGلة آلل GGة ال GGتصوي GGر م GGما
اضGطرنGي لGتركGها عGند عGون االسGتقبال” .وأَضGاف الGصحفي ”:فGور خGروجGي مGن املGحكمة طGلب
مني عونا أمن مرافقتهما إلى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني”.
وقGال الGنقيب الGحبيب عGطية رئGيس مGركGز الGفرقGة الGعدلGية “ :تGلقينا إخGطارا مGن وكGيل الجGمهوريGة
بGGوجGGود مGGواطGGن يحGGمل حGGقيبة ظهGGر فGGي مGGحيط املGGحكمة ودعGGانGGا إلGGى الGGتثبت مGGن املGGوضGGوع .وفGGور
مGعرفGتنا لGهويGة الGصحفي اتGصلنا بGوكGيل الجGمهوريGة فGطلب مGنا اسGتفسار الGزغGدودي اذا مGا كGان
لGGديGGه مGGزيGGد مGGن املGGعلومGGات حGGول قGGضية االغGGتصاب وقGGد تGGم االحGGتفاظ بGGالGGزغGGدودي مGGدة  45دقGGيقة
غادر اثرها مقر الفرقة العدلية.
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الرأي القانوني :
تGGمثل عGGملية احGGتجاز الGGزغGGدودي اعGGتداء عGGلى حGGريGGته الGGذاتGGية وهGGرسGGلة غGGايGGتها مGGمارسGGة ضGGغوط
عGGليه ويGGمنع الGGفصل  13مGGن املGGرسGGوم  115تGGلك املGGمارسGGات ،كGGما يGGمنع الGGفصل  12مGGن املGGرسGGوم
االعGتداء عGلى الحGرمGة الجسGديGة أو املGعنويGة لGلصحفي بسGبب آرائGه .مGن نGاحGية أخGرى فGإن طGرح
أسGئلة عGلى الGزغGدودي بGخصوص مGوضGوع املGواطGنة الGتي قGدمGت شGكايGة يGعد اعGتداء عGلى سGريGة
مGصادر الGصحفي الGتي يحGميها املGرسGوم  115فGي فGصله  11والGذي يGعتبر كGذلGك اعGتداء عGلى
سGGريGGة املGGصادر جGGميع التحGGريGGات وأعGGمال الGGبحث والGGتفتيش  ..الGGتي قGGد تGGتولGGها السGGلطة الGGعامGGة
تجاه الصحفي للكشف عن مصادره.
ومGن املGفروض أن تجGرم مGثل تGلك املGمارسGات فGي نGطاق الGنصوص الجGديGدة الGتي سGتنظم قGطاع
الصحافة ألن التنصيص على بنود حماية دون جزاء يفرغها من محتواها.

 ๏مضايقة صحفي باذاعة صفاقس
املكان  :صفاقس
التاريخ  8 :مارس 2017
املعتدى عليه  :الصحفي بإذاعة صفاقس
املعتدي  :نشطاء
الوقائع :
ع GG Gمد رئ GG Gيس ال GG Gغرف GG Gة ال GG Gتجاري GG Gة ب GG Gامل GG Gنطقة ال GG Gي م GG Gضاي GG Gقة ف GG Gيصل
الGGقابGGسي الGGصحفي بGGإذاعGGة صGGفاقGGس خGGالل مGGحاولGGة قGGيامGGه بGGحوار
م GGع وزي GGر ال GGتجهيز واإلس GGكان مح GGمد ص GGال GGح ال GGعرف GGاوي وق GGد أك GGد
الGقابGسي  " :بGرمGجنا حGوارا مGع الGوزيGر فGي الGساعGة  11وقGد عGرقGلني املGسؤول بGغرفGة الGتجارة.
وتGمكنت مGن اجGراء حGوار لGم يGتجاوز  10دقGائGق مGن أصGل  30كGانGت مGبرمGجة وذلGك بGتأخGير بـ 45
دقيقة على موعد البث".
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الرأي القانوني :
يGنص الGفصل  4مGن املGرسGوم  116أنGه "لGكل مGواطGن الGحق فGي الGنفاذ إلGى املGعلومGة وفGي الGنفاذ
إل GGى االت GGصال ال GGسمعي ال GGبصري" .وي GGنص ال GGفصل  15م GGن ن GGفس امل GGرس GGوم أن ال GGهيئة ال GGعليا
املس GGتقلة ل GGالت GGصال ال GGسمعي ال GGبصري تسه GGر ع GGلى إرس GGاء مشه GGد إع GGالم GGي س GGمعي ب GGصري
ت GGعددي وم GGتنوع وم GGتوازن ي GGكرس ق GGيم ال GGعدال GGة ون GGبذ ال GGتمييز ع GGلى أس GGاس األص GGل أو ال GGجنس أو
الGGديGGن" .ومGGن املGGعلوم أن لGGإلعGGالم الGGعمومGGي دور مGGهم فGGي إرسGGاء الGGقيم املGGذكGGورة وكGGان مGGن أوكGGد
واجGGبات املGGسؤول املGGعني احGGترام الGGتزامGGه مGGع إذاعGGة صGGفاقGGس الGGجهويGGة إلجGGراء الGGحوار املGGذكGGور
وإنارة الرأي العام.

 ๏مضايقة فريق عمل األحد الرياضي
املكان  :تونس
التاريخ  8 :مارس 2017
املعتدى عليه  :فريق عمل األحد الرياضي
املعتدي  :هيكل وطني )الجامعة التونسية لكرة القدم(
الوقائع :
تGGدخGGلت الGGجامGGعة الGGتونGGسية لGGكرة الGGقدم وعGGدد مGGن رؤسGGاء ومGGمثلي نGGوادي الGGرابGGطتني املGGحترفGGتني
األولGGى والGGثانGGية لGGكرة الGGقدم فGGي بGGيان لGGها فGGي املGGحتوى االعGGالمGGي لGGبرنGGامGGج “األحGGد الGGريGGاضGGي”
ع GGبر ال GGتندي GGد ب GGاس GGتضاف GGة أح GGد امل GGسؤول GGني ال GGري GGاض GGيني وت GGمري GGر ال GGتصري GGحات ال GGتي أدل GGى ب GGها
واعGGتبارهGGا مGGشينة ،وقGGد كGGان الGGحوار مGGعه مGGباشGGرا ،مGGما يGGحول دون حGGذف بGGعض مGGا أدلGGى بGGه،
واح GGتجوا ع GGلى ال GGوق GGت ال GGذي خ GGصص ل GGه ف GGي ال GGحصة امل GGوال GGية م GGن ال GGبرن GGام GGج م GGعتبري GGن ذل GGك
“تبييضا ألصحاب التصريحات املشينة وإساءة الى املشهد الرياضي”.
وأفGاد رازي الGقنزوعGي مGع ّد ومGقدم بGرنGامGج األحGد الGريGاضGي  ”:الGجامGعة ومGمثلي الGنوادي غGير
مGG GؤهGG Gلني لGG Gتقييم املGG Gحتوى اإلعGG GالمGG Gي املGG Gقدم والGG Gذي يGG Gعود بGG GالGG Gنظر إلGG Gى الGG Gهيئة الGG Gعليا املسGG Gتقلة
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ل GG Gالت GG Gصال ال GG Gسمعي ال GG Gبصري ،وأن م GG Gا ص GG Gدر ع GG Gنهم ي GG Gعتبر ت GG Gدخ GG Gال ف GG Gي الخ GG Gط التح GG Gري GG Gري
للبرنامج” .
الرأي القانوني :
يGشكل الGبيان املGذكGور وسGيلة ضGغط مGخالGفة ملGقتضيات الGفصل  13مGن املGرسGوم  115بGاعGتباره
Gسا ب GGاألع GGراف أو
م GGساءل GGة ل GGلعمل ال GGصحفي ع GGلى آراء وأف GGكار ت GGم بG Gثّها وال ي GGمكن اع GGتباره GGا م ّ G
ب GGأخ GGالق GGيات امل GGهنة ال GGصحفية ك GGما أن ال GGفصل  3م GGن امل GGرس GGوم  116ي GGضمن ح GGري GGة االت GGصال
السمعي البصري.

 ๏حرق واجهة قناة النبأ الليبية
املكان  :طرابلس بليبيا
التاريخ  15 :مارس 2017
املppعتدى عppليه  3 :ص GGحفيني ت GGون GGسيني ي GGعملون ف GGي ق GGناة ال GGنبأ
الليبية
املعتدي  :مجموعة مسلحة )مجهولون(
الوقائع :
اس GGتهدف GGت مج GGموع GGة مس GGلحة م GGقر ق GGناة "ال GGنبأ" ال GGليبية ب GGطراب GGلس
الGتي يGعمل فGيها  3صGحفيني تGونGسيني عGلى خGلفية تسGريGبات وقGع
بGGثتها .وأقGGدمGGت املجGGموعGGة املسGGلحة عGGلى حGGرق مGGقر الGGقناة مGGا خGGلف أضGGرار كGGبيرة بGGاملGGعدات فGGي
مGحاولGة لهGرسGلة الGعامGلني فGيها ومGضايGقتهم .وأفGاد أحGد الGصحفيني الGتونGسيني الGعامGلني بGالGقناة
أنGGه “تGGم حGGرق الGGواجGGهة األمGGامGGية الGGتي تشهGGد أشGGغال عGGبر اضGGرام الGGنار فGGي الخشGGب املGGتواجGGد
بGها ثGم املGقر مGما أدى الGي خGسائGر كGبيرة”  .وقGد نGجا الGصحفيون لGعدم تGواجGدهGم فGي املGقر فGي
ذلك التوقيت املبكر من فجر  15مارس.
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الرأي القانوني :
يGعتبر الGقرار  2222الGصادر عGن األمGم املتحGدة مGقرات وسGائGل اإلعGالم فGي الGبلدان الGتي تشهGد
نGزاعGات مسGلحة بGمثابGة مGقرات مGدنGية يGمنع االعGتداء عGليها أو تGوجGيه ضGربGات إلGيها ،وذلGك مGقابGل
أن تلتزم وسائل اإلعالم بعدم املشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال القتالية.

 ๏نقابي أمني يضايق مراسلة اذاعة املنستير
املكان  :ملولش والية املهدية
التاريخ  20 :مارس 2017
املعتدى عليه  :نادرة اسماعيل مراسلة اذاعة املنستير باملهدية
املعتدي  :نقابيون
الوقائع :
اعGتدى نGقابGي أمGني عGلى نGادرة إسGماعGيل مGراسGلة إذاعGة املنسGتير
ف GGي  20م GGارس خ GGالل ت GGغطيتها ألح GGداث ت GGدش GGني س GGاح GGة ال GGشهيد
س GGفيان ب GGن أح GGمد ف GGي م GGنطقة م GGلول GGش م GGن والي GGة امله GGدي GGة ب GGعد فش GGل
محاولته مضايقته وفرض تصريح صحفي عليها.
وأفGادت نGاديGة اسGماعGيل لGوحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية أنGه " تGوجGه لGي الGنقابGي األمGني
وع GGبر ع GGن ان GGزع GGاج GGه م GGن ع GGدم أخ GGذ ت GGصري GGح ص GGحفي م GGنه أو م GGن األم GGنيني ال GGحاض GGري GGن م GGقاب GGل
أخ GGذي ت GGصري GGحات م GGن آخ GGري GGن ك GGما أك GGد ان ل GGهم اع GGالم GGيوه GGم وس GGيأخ GGذون م GGنهم ت GGصري GGحات".
وأضافت اسماعيل " :اعتذر لي النقابي املذكور صحبة عدد من زمالءه".
الرأى القانوني :
ال يGنص الGقانGون عGلى إلGزام الGصحفي بGالGحصول عGلى تGصاريGح إداريGة إلجGراء اسGتجوابGات أو
تGGحقيقات فGGي الGGشارع ويGGعتبر تGGدخGGل الGGنقابGGي األمGGني ضGGغطا عGGلى الGGصحفية وتGGضييقا عGGليها
خالل أداء عملها ويمنع القانون الجزائي التونسي االعتداء على حرية الشغل.
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هياكل وسلط تمنع الصحفيني من العمل
مGGالGGك السGGلطة هGGو فGGي الGGعادة مGGن يGGمنع الGGصحفي مGGن الGGحصول عGGلى املGGعلومGGة ،وأهGGم الGGفاعGGلني
في هذه العملية هي االدارة التونسية وقوات األمن والجيش.

 ๏قوات الجيش تمنع قناة "الجزيرة" من التصوير
املكان  :تونس
التاريخ  4 :مارس 2017
املppعتدى عppليه  :ف GGري GGق ع GGمل الج GGزي GGرة أن GGيس
الدو وميساء الفطناسي
املعتدي  :عناصر من الجيش الوطني
الوقائع :
م GGنع ع GGناص GGر م GGن ال GGجيش ال GGوط GGني ف GGري GGق ع GGمل
قناة الجزيرة من تصوير "مقطع رأسي" لوالية تطاوين في اطار تقرير حول املنطقة.
Gوجه GG Gت رف GG Gقة ال GG Gصحفية م GG Gيساء
وأف GG Gاد أن GG Gيس ال GG Gدو امل GG Gص ّور ال GG Gصحفي ل GG Gقناة الج GG Gزي GG Gرة " :ت ّ G G
الGGفطناسGGي إلGGى مGGنطقة تGGطاويGGن) الGGجنوب الGGتونGGسي( قGGصد إعGGداد تGGقريGGر تGGلفزي لGGفائGGدة الGGقناة
Gتضمن مGGقطع يظهGGر كGّ Gل مGGحيط املGGديGGنة مGGن صخGGرة عGGالGGية" .ورغGGم حGGصول الGGصحفيني عGGلى
يG
ّ
GوجGها إلGى فGرقGة الGجيش
إذن مسGبق بGالGتصويGر ،و بGبادرة مGنهما ت ّ G
ال GGتون GGسي ب GGامل GGنطقة ق GGصد ال GGحصول م GGنها ع GGلى إذن ب GGال GGتصوي GGر
باعتبار وجود ثكنة عسكرية بالجهة.
وأض GG Gاف ال GG Gدو " :ع GG Gبر رئ GG Gيس ال GG Gفرق GG Gة ف GG Gي م GG Gرح GG Gلة أول GG Gى ع GG Gلى
م GGواف GGقته م GGن أج GGل ال GGسماح ل GGنا ب GGال GGتصوي GGر وط GGلب م GGن ب GGعض
عGGناصGGر فGGرقGGته مGGرافGGقتنا ،لGGكن سGGرعGGان مGGا تGGراجGGع عGGن مGGوافGGقته
وت GG Gرك GG Gنا ن GG Gنتظر مل GG Gدة س GG Gاع GG Gتني ث GG Gم أع GG Gلمنا أنّ GG Gه ال ي GG Gسمح ل GG Gنا
بالتصوير".
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الرأي القانوني :
يGGخضع الGGتصويGGر فGGي املGGناطGGق املGGصنفة أمGGنية أو عGGسكريGGة إلGGى الGGترخGGيص املسGGبق مGGن الGGجهات
امل GGسؤول GGة ل GGكن ف GGي وض GGعية ال GGحال ف GGإن امل GGصور ال GGصحفي ل GGم ي GGكن م GGتواج GGدا ب GGمنطقة ع GGسكري GGة
وكGان يGرغGب فGي تGصويGر مGحيط مGديGنة تGطاويGن بGالGجنوب الGتونGسي انGطالقGا مGن مGرتGفع صخGري
وعGG Gليه فGG Gإن مGG Gنعه مGG Gن قGG Gبل املGG Gسؤول الGG Gعسكري يGG Gعتبر خGG GرقGG Gا ملGG Gبدأ حGG GريGG Gة االتGG Gصال الGG Gسمعي
الGبصري واملGنصوص عGليه بGالGفصل  3مGن املGرسGوم  116ولGم يGكن مGبررا بحGمايGة األمGن الGوطGني
والنظام العام.

 ๏مذكرة داخلية تقصي  3صحفيني من الحصول على املعلومة
املكان  :تونس
التاريخ  4 :مارس 2017
املppعتدى عppليه  :مح GGمد ال GGيوس GGفي ال GGصحفي ب GGال GGدي GGوان أف أم،
ألفة الوسالتي إذاعة الشباب ،أشرف عبد السالم جوهرة أف أم
املعتدي  :موظفون عموميون
الوقائع :
أص GGدر املس GGتشار ل GGدى وزي GGر ال GGتعليم ال GGعال GGي امل GGكلف ب GGاالت GGصال
والGGعالقGGات الGGعامGGة ادريGGس الGGسايGGح مGGذكGGرة داخGGلية تGGقضي بGGتعليق
الGGتعامGGل مGGع  3صGGحفيني .وقGGد ضGGمت الGGقائGGمة كGGال مGGن الGGصحفي
بGإذاعGة “الGديGوان أف أم” ورئGيس تحGريGر مGوقGع “حGقائGق أون اليGن” محGمد الGيوسGفي والGصحفية
بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسالتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السالم.
وأفGGاد الGGسايGGح خGGالل لGGقاءه مGGع فGGريGGق عGGمل وحGGدة الGGرصGGد بGGمركGGز السGGالمGGة املGGهنية أنGGه “أصGGدرت
م GGذك GGرة ب GGتعليق ال GGتعاون وق GGتيا م GGع ال GGصحفيني ف GGي ان GGتظار ت GGوض GGيح أو اع GGتذار م GGن امل GGؤس GGسات
االع GGالم GGية وق GGد ت GGواص GGلت م GGع م GGدي GGري ك GGل م GGن اذاع GGة الش GGباب واذاع GGة ج GGوه GGرة أف أم ف GGي ه GGذا
الصدد”.
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مGن جGهة أخGرى أفGاد محGمد الGيوسGفي رئGيس تحGريGر مGوقGع “حGقائGق أون اليGن” أنGه “أعGمل مGنذ
ج GGان GGفي امل GGنقضي ع GGلى ال GGحصول ع GGلى م GGوع GGد مل GGحاورة وزي GGر ال GGتعليم ال GGعال GGي وال GGبحث ال GGعلمي
سGليم خGلبوص لGكن دون جGدوى” مGضيفا ” وقGد لGجأت إلGى رئGاسGة الGحكومGة لGتسهيل الGحصول
على موعد”.
وفGي جGانGفي  2017ورد عGلى مGكتب االعGالم بGوزارة الGتعليم الGعالGي والGبحث الGعلمي فGاكGس مGن
رئGاسGة الGحكومGة يGكلف وزيGر الGتعليم الGعالGي بGاجGراء حGوار مGع اذاعGة “الGديGوان أف أم” .و تGؤكGد
مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”.
واثGر ذلGك تGواتGرت طGلبات الGيوسGفي ومGعدي حGصته االذاعGية “هGنا تGونGس” لGلحصول عGلى حGوار
م GGع ال GGوزي GGر .وق GGد ت GGواص GGل ال GGصحفي ه GGات GGفيا م GGع ادري GGس ال GGساي GGح م GGحتجا ع GGلى امل GGماط GGلة ال GGتي
يGتعرض لGها وهGو مGا اعGتبره الGسايGح "تGطاول" عGليه وعجGل بGالGحاق الGيوسGفي بGقائGمة الGصحفيني
الذين تم تعليق التعامل معهم.
وفGGي سGGياق مGGتصل ورود اسGGم الGGصحفي بGGاذاعGGة جGGوهGGرة أف أم أشGGرف عGGبد السGGالم بGGالGGقائGGمة،
اثGGر دعGGوتGGه لGGنقابGGيني خGGالل مGGحاورتGGه لGGوزيGGر الGGتعليم الGGعالGGي دون اعGGالم مسGGبق بGGذلGGك خGGالل حGGصة
“بوليتكا” يوم  28فيفري .2017
أمGGا تGGعليق الGGتعامGGل مGGع الGGصحفية ألGGفة الGGوسGGالتGGي فGGيعود لGGدعGGوتGGها لGGنقابGGيني مGGع أحGGد املGGديGGريGGن
الGG GعامGG Gيني لGG Gلوزارة فGG Gي نGG GهايGG Gة شهGG Gر فGG Gيفري املGG Gنقضي دون سGG GابGG Gق اعGG Gالم بGG GموضGG Gوع الGG Gحصة
وبضيوفها.
وق GGد اع GGتبر امل GGكتب االع GGالم GGي ل GGلوزارة م GGا ق GGام ب GGه ال GGصحفيون “أخ GGطاء م GGهنية” ت GGتطلب ت GGعليق
التعاون معهم.
الرأي القانوني :
ي GGضمن ال GGدس GGتور ال GGتون GGسي ح GGري GGة ال GGنفاذ إل GGى م GGصادر األخ GGبار وامل GGعلوم GGات وم GGنها امل GGصادر
ال GGرس GGمية واإلداري GGة .وي GGضمن ال GGقان GGون األس GGاس GGي ح GGول ال GGنفاذ إل GGى امل GGعلوم GGة ح GGق امل GGواط GGنني
والGصحفيني فGي الGنفاذ إلGى املGعلومGة )الGفصل األول مGن الGقانGون األسGاسGي املGتعلق بGالGحق فGي
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ال GGنفاذ إل GGى امل GGعلوم GGة( .ول GGيس ألي ج GGهة إداري GGة أو ح GGكوم GGية ح GGرم GGان أي ص GGحفي م GGن ح GGضور
الندوات الصحفية أو الولوج إلى املقرات الرسمية الستقاء األخبار واملعلومات.
ويGعتبر هGذا اإلجGراء مGن بGاب املGنع مGن حGريGة الGشغل ويGمنع املGرسGوم  115وضGع أي قGيود تGحول
دون تكافؤ الفرص بني مختلف وسائل اإلعالم في الحصول على املعلومة.

 ๏منع وليد الجييلي من العمل
املكان  :تونس
التاريخ  8 :مارس 2017
املعتدى عليه  :وليد الجبيلي اذاعة "ماد أف أم"
املعتدي  :هيئة وطنية
الوقائع :
مGGنع األمGGن املGGكلف بحGGمايGGة مGGقر هGGيئة الGGحقيقة والGGكرامGGة الGGصحفي ولGGيد الGGجبيلي مGGراسGGل إذاعGGة
"ماد أف أم" من العمل بدعوى وجود قائمة حضور محددة.
Gقر ه GGيئة ال GGحقيقة وال GGكرام GGة ل GGتغطية ال GGندوة ال GGصحفية ل GGكن م GGا
و أف GGاد ال GGجبيلي أنّ GGه ت Gّ G
GوجGGه إل GGى م ّ G
Gقر طGGلبوا مGGنه فGGي مGGرحGGلة أولGGى الGGتثبت مGGن هGGويGGته الGGصحفية
راعGGه إال أ ّن أعGGوان الحGGراسGGة بGGاملّ G
وبGعد أن قGامGوا بGالGتثبّت فGيها )بGطاقGة صGحفي مGحترف( أعGلموه أ ّن اسGمه لGم يGدرج فGي الGقائGمة
االسمية للهيئة الخاصة بالصحفيني الذين سيقومون بتغطية الندوة.
الGGجبيلي ع Gبّر ألعGGوان الحGGراسGGة عGGن اسGGتغرابGGه مGGن الGGتعامGGل الGGفجئي مGGعه ألنGGه سGGبق لGGه أن قGGام
بGGتغطية أنشGGطة ونGGدوات الGGهيئة مGGنها جGGلسات االسGGتماع املGGباشGGرة وأغGGلب الGGعامGGلني بGGالGGهيئة عGGلى
عGGلم بGGانّGGه صGGحفي ،مGGا دفGGعه ملGGطالGGبة أعGGوان الحGGراسGGة مGGده بGGالGGقائGGمة الGGتي أعGGدتGGها الGGهيئة حGGول
Gقر وت GGوج GGهوا ألح GGد م GGوظ GGفي ال GGهيئة ف GGيما ب GGعد
ال GGصحفيني ،م GGضيفا أ ّن األع GGوان ت GGرك GGوه ام GGام امل ّ G
ملزيد االستفسار ثم منعوه من الدخول.
الرأي القانوني :

28

مGGا قGGامGGت بGGه إدارة هGGيئة الGGحقيقة والGGكرامGGة بGGمنع صGGحفي مGGن حGGضور الGGلقاء اإلعGGالمGGي بGGمقرهGGا
ي GGع ّد خ GGرق GGا مل GGبدأ ح GGري GGة ت GGداول امل GGعلوم GGات وت GGكاف GGؤ ال GGفرص ب GGني م GGختلف م GGؤس GGسات االع GGالم ف GGي
الGGحصول عGGلى املGGعلومGGات وتGGعطيال لGGحق املGGواطGGن فGGي إعGGالم حGGر وتGGعددي وشGGفاف ،وهGGي مGGبادئ
تضمنتها املادة  9من املرسوم .115

 ๏منع صحفيني من العمل في تطاوين
املكان  :ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
التاريخ  8 :مارس 2017
املعتدى عليه  6 :صحفيني بوالية تطاوين
املعتدي  :أمنيون
الوقائع :
أفGاد عGدد مGن الGصحفيني واملGراسGلني الGصحفيني لGعدد مGن املGؤسGسات االعGالمGية ،أنGهم مGنعوا مGن
الGGعمل فGGي مGGلعب نGGجيب الخGGطاب بGGتطاويGGن وذلGGك إثGGر انGGتهاء مGGباراة اتGGحاد تGGطاويGGن ضGGد املGGلعب
الGقابGسي .وقGال مGراسGل بGرنGامGج األحGد الGريGاضGي ورئGيس قGسم الGريGاضGة بGإذاعGة تGطاويGن عGمر
املسGتيسر لGوحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية أن "رئGيس إقGليم الحGرس الGوطGني بGتطاويGن مGنع
الGصحفيني مGن عGبور املGيدان وااللGتحاق بGاملGنطقة املشGتركGة حGيث تGوجGد حجGرات مGالبGس الGالعGبني
ألخ GGذ ت GGصري GGحات امل GGدرب GGني وال GGالع GGبني م GGتعلال ب GGأس GGباب أم GGنية ت GGرت GGبط ب GGإم GGكان GGية دخ GGول ب GGعض
الجGGماهGGير الGGذيGGن كGGانGGوا فGGي حGGالGGة تGGشنج .وقGGد تGGدخGGل مGGنسق الGGجامGGعة وعGGضو مGGن الGGهيئة املGGديGGرة
التحاد تطاوين من أجل السماح لنا بالدخول  ،دون جدوى”.

وأضGاف الGصحفي بGإذاعGة تGطاويGن عGبد الGكريGم حGمدي" :لGقد مGنع رئGيس إقGليم الحGرس الGوطGني
بGGتطاويGGن سGGيارة طGGاقGGم إذاعGGة تGGطاويGGن مGGن الGGدخGGول إلGGى املGGلعب )صGGحفي وتGGقنيان وسGGائGGق( قGGبل
ان GGطالق م GGباراة ات GGحاد ت GGطاوي GGن ض GGد امل GGلعب ال GGقاب GGسي رغ GGم االس GGتظهار ب GGوث GGيقة ت GGكليف ب GGمهمة
وح GGجته ف GGي ذل GGك أن GGه ت GGلقى ت GGعليمات م GGن م GGصال GGح رئ GGاس GGة ال GGحكوم GGة ت GGفيد ب GGضرورة االس GGتظهار
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ب GGبطاق GGة  . 2017ول GGم ن GGتمكن م GGن ال GGدخ GGول إال ب GGعد م GGغادرت GGه ح GGيث س GGمح ل GGنا األع GGوان ب GGال GGدخ GGول
بGحكم مGعرفGتهم لGنا .وبGعد انGتهاء املGباراة وملGا أردنGا االلGتحاق بGاملGنطقة املشGتركGة بGجوار حجGرات
مGالبGس الGالعGبني مGنعنا رئGيس االقGليم مGن الGدخGول ،مGما اضGطر الGطواقGم الGصحفية ألخGذ بGعض
التصريحات من وراء الحاجز الحديدي”

الرأي القانوني :
ي GGمنع ال GGقان GGون الج GGزائ GGي ال GGتون GGسي االع GGتداء ع GGلى ح GGري GGة ال GGشغل .وي GGمكن ل GGلجهات امل GGختصة
إصGGدار تGGراتGGيب نGGظامGGية لGGضمان حGGمايGGة الGGصحفيني فGGي الGGعمل داخGGل املGGالعGGب الGGريGGاضGGية ولGGيس
االعGتداء عGلى هGذه الحGريGة أو إلGغاؤهGا بGإجGراءات تGضييقية خGانGقة .ويGعتبر عGدم الGتنصيص عGلى
ضGGمان حGGق الGGصحفيني فGGي الGGعمل مGGن بGGني الGGنقائGGص املسجGGلة فGGي املGGرسGGوم  115والGGتي يGGجب
تفاديها ضمن القانون األساسي املزمع إصداره حول حرية الصحافة والطباعة والنشر.

 ๏منع حاتم بالنور من العمل في الجم
املكان  :الجم من والية املهدية
التاريخ  19 :مارس 2017
املعتدى عليه  :حاتم بالنور مراسل قناة الزيتونة
املعتدي  :أمنيون
الوقائع :
تGGعرض طGGاقGGم عGGمل قGGناة “الGGزيGGتونGGة” إلGGى املGGنع مGGن الGGعمل مGGن قGGبل أعGGوان األمGGن بGGالجGGم .وأفGGاد
املGGصور الGGصحفي حGGاتGGم بGGالGGنور لGGوحGGدة الGGرصGGد بGGمركGGز السGGالمGGة املGGهنية أنGGه “خGGالل تGGصويGGري
الح GGتجاج GGات امل GGواط GGنني ف GGي ال GGطري GGق ال GGراب GGط ب GGني الج GGم وال GGسواس GGي اث GGر اع GGادة ف GGتح ن GGقطة ب GGيع
املشGGروبGGات الGGكحولGGية ،وفGGور انGGتباه األمGGنيني الGGى تGGصويGGري لGGالعGGتداءات الGGتي طGGالGGت املGGحتجني
تGGوجGGه نGGحوي أمGGنيان وطGGالGGبانGGي بGGمغادرة املGGكان” .واضGGطر بGGالGGنور لGGلمغادرة فGGي اتGGجاه املGGقهى
املجاور ملواصلة عمله لكن التحق به أحد األعوان ملنعه من العمل.
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الرأي القانوني :
لGئن لGم يGتضمن املGرسGوم  115فGصوال تGزجGر مGنع الGصحفيني مGن الGعمل فGإن الGقانGون الجGزائGي
يGGنص عGGلى جGGنحة االعGGتداء عGGلى حGGريGGة الGGشغل ويGGعتبر مGGنع املGGصور مGGن الGGتصويGGر اعGGتداء عGGلى
حGريGته فGي الGشغل تسGتوجGب املGساءلGة الجGزائGية وتGعطيال لGحق املGواطGن فGي إعGالم حGر وتGعددي
وشفاف.

حالتي رقابة في مؤسسة عمومية
طGالGت الGرقGابGة الGصحفية بـ"اذاعGة الGكاف " الGعمومGية فGي مGناسGبتني عGبر اصGدار اسGتجواب حGول
نفس املوضوع مرتني.

 ๏االستجاوب األول لهناء املدفعي
املكان  :الكاف
التاريخ  02 :مارس 2017
املعتدى عليه  :هناء املدفعي الصحفية بإذاعة الكاف
املعتدي  :ادارة مؤسسة اعالمية
الوقائع :
أثGGارت ادارة “اذاعGGة الGGكاف” الGGعمومGGية تGGتبعا اداريGGا ضGGد هGGناء
مGدفGعي عGلى خGلفية تGشهيرهGا فGي املGباشGر بGمضايGقات تGعرضGت
ل GGها ام GGرأت GGان ك GGان GGت اس GGتضاف GGتهما ف GGي وق GGت س GGاب GGق ،م GGن ق GGبل أع GGوان أم GGن ب GGعد م GGغادرت GGهما م GGقر
اإلذاعGG Gة .وقGG Gد طGG Gلب مGG Gن الGG Gصحفية االجGG GابGG Gة عGG Gلى اسGG Gتجواب بGG Gعد أن تGG GقدمGG Gت مGG GصالGG Gح وزارة
الداخلية بشكاية لدى االدارة العامة لالذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية.
وق GGال GGت ه GGناء م GGدف GGعي لـ “وح GGدة ال GGرص GGد ب GGمرك GGز الس GGالم GGة امل GGهنية ” أن GGه “خ GGالل اس GGتضاف GGتي
الم GGرأت GGان للح GGدي GGث ح GGول م GGلف م GGعمل “ك GGاف GGتاك GGس” ف GGي  18ف GGيفري  2017أخ GGذ أم GGنيون م GGن
خGGارج املGGؤسGGسة أرقGGام بGGطاقGGتي هGGويGGتهما مGGن مGGكتب االسGGتقبال فGGي مGGحاولGGة لGGلتضييق عGGليهما
عGلى خGلفية الGتصريGحات الGتي أدلGيا بGها” .وأضGافGت هGناء" :تGمت دعGوتGي مGن قGبل االدارة بGعد
31

ت GGشهيري ب GGال GGحادث GGة ي GGوم  25ف GGيفري  2017وط GGلب م GGني ت GGقدي GGم ت GGوض GGيحات ب GGعد أن ت GGم ات GGهام GGي
باستغالل البث لتصفية حسابات شخصية".
وقGال حGمادي املGعمري مGديGر االذاعGة“ :طGلبنا مGن الGصحفية تGقديGم تGوضGيحات بGعد ان اشGتكت
مGGصالGGح وزارة الGGداخGGلية لGGدى االدارة الGGعامGGة لGGالذاعGGة الGGوطGGنية عGGلى خGGلفية تGGشهيرهGGا بGGما قGGام بGGه
األمGنيون ،بGاعGتبار أن مGسؤولGية املGؤسGسة تGنتهي بGعد مGغادرة الGضيوف مGقر االذاعGة خGاصGة اذا
ما تعلق املوضوع بمسألة مغايرة ملا تم تناوله خالل الحصة االذاعية".

 ๏االستجاوب الثاني لهناء املدفعي
املكان  :الكاف
التاريخ  08 :مارس 2017
املعتدى عليه  :هناء املدفعي الصحفية بإذاعة الكاف
املعتدي  :ادارة مؤسسة اعالمية
الوقائع :
وجهGت ادارة املGؤسGسة االعGالمGية اسGتجوابGا ثGان لGلصحفية هGناء املGدفGعي عGلى خGلفية تGشهيرهGا
فGي املGباشGر بGمضايGقات تGعرضGت لGها امGرأتGان ،كGانGت اسGتضافGتهما فGي وقGت سGابGق ،مGن قGبل
أعوان أمن بعد مغادرتهما مقر اإلذاعة..
وبذلك تكون الصحفية قد تعرضت للمسألة االدارية مرتني على خلفية نفس املوضوع.

الرأي القانوني :
يGGنص الGGفصل  13مGGن املGGرسGGوم  115أنGGه "ال تGGجوز مGGساءلGGة أي صGGحفي عGGلى رأي أو أفGGكار أو
مGGعلومGGات نشGGرهGGا طGGبقا ألعGGراف وأخGGالقGGيات املGGهنة كGGما ال تGGجوز مGGسائGGلته بسGGبب عGGمله" وتGGعتبر
املGساءالت الGصادرة عGن الGرؤسGاء واملGديGريGن نGوعGا مGن الGضغط الGذي يهGدف إلGى ارسGاء مGنظومGة
رقابة مقنعة.
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حالتي تتبع عدلي
 ๏التحقيق مع وليد املاجري
املكان  :تونس
التاريخ  29 :مارس 2017
املعتدى عليه  :وليد املاجري رئيس تحرير جريدة آخر خبر
املعتدي  :مواطنون
الوقائع :
مGGثل ولGGيد املGGاجGGري رئGGيس تحGGريGGر آخGGر خGGبر الGGورقGGية أمGGام فGGرقGGة
األبGGحاث والGGتفتيش بGGالGGعويGGنة اثGGر شGGكوى تGGقدم بGGها األمGGني عGGبد
الكريم العبيدي في ديسمبر .2015
وأكGدت مGحامGية املGاجGري لGوحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية أن “مGوكGلي يGحال بGتهمتي نسGبة
امGGور غGGير قGGانGGونGGية ملGGوظGGف عGGمومGGي أو شGGبهه واالسGGاءة لGGلغير عGGبد شGGبكات االتGGصاالت الGGعمومGGية
عGGلى خGGلفية مGGقال نشGGره حGGول قGGضية تGGتعلق بGGأمGGن املGGطار واألمGGن املGGوازي وقGGد تGGم االسGGتماع لGGه
سGGابGGقا فGGي فGGرقGGة الحGGرس الGGوطGGني بGGنب عGGروس” .وقGGد تGGمت دعGGوة املGGاجGGري عGGبر الGGهاتGGف مGGن قGGبل
الفرقة املذكورة.
وت GGؤك GGد م GGحام GGية ال GGدف GGاع ع GGن امل GGاج GGري أن “ع GGبد ال GGكري GGم ال GGعبيدي ت GGقدم ب GGشكوى ض GGد م GGوك GGلي
ومجGموعGة مGن الGصحفيني والGنقابGيني األمGنيني بGنفس الGتهم فGي ديGسمبر  2016وقGد تGمت احGالGة
امللف مؤخرا الى فرقة األبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها".

 ๏التحقيق سناء املاجري
املكان  :تونس
التاريخ  30 :مارس 2017
املعتدى عليه  :سناء املاجري الصحفية بأخبار الجمهورية
املعتدي  :مواطنون
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الوقائع :
مGGثلت سGGناء املGGاجGGري الGGصحفية بجGGريGGدة "أخGGبار الجGGمهوريGGة"
أمGGام فGGرقGGة األبGGحاث والGGتفتيش بGGالGGعويGGنة اثGGر شGGكوى تGGقدم بGGها
األمGGني عGGبد الGGكريGGم الGGعبيدي فGGي ديGGسمبر  2015عGGلى خGGلفية
م GGقال نش GGرت GGه ال GGصحفية ف GGي شه GGر أوت  2015ت GGحت ع GGنوان
"مGخاوف مGن تGسميم عGبد الGكريGم الGعبيدي  :تGفاصGيل حGصريGة
عن الصندوق األسود لألمن املوازي واالغتياالت السياسية".
وأف GGادت ال GGصحفية س GGناء امل GGاج GGري ل GGوح GGدة ال GGرص GGد ب GGمرك GGز الس GGالم GGة امل GGهنية أن GGه “ت GGمت دع GGوت GGي
بGGطريGGقة غGGير قGGانGGونGGية عGGبر الGGهاتGGف ولGGكني تGGوجهGGت رغGGم ذلGGك لGGلتعرف عGGلى الGGتهم املGGنسوبGGة لGGي”
وأضGافGت املGاجGري أنGه “مGكنت عGائGلة عGبد الGكريGم الGعبيدي مGن حGق الGرد وقGمت بGالGتعقيب املGالئGم
للموضوع وال مبرر ملتابعتي قانونيا".
الرأي القانوني :
إن اح GG Gال GG Gة ال GG Gصحفيني ع GG Gلى م GG Gعنى ال GG Gفصلني  128م GG Gن املج GG Gلة الج GG Gزائ GG Gية و  86م GG Gن مج GG Gلة
االتGGصاالت يGGعتبر فGGصال جGGديGGدا مGGن تGGجاهGGل الGGنيابGGة الGGعمومGGية لGGتطبيق املGGرسGGوم  .115ويGGسمح
املGGرسGGوم لGGلشخص الGGذي اسGGتهدف بGGالGGتشهير الGGتمتع بGGحق الGGرد والGGتوضGGيح عGGلى صGGفحات نGGفس
الGGدوريGGات ،كGGما يGGسمح لGGه بGGرفGGع دعGGوى جGGزائGGية خGGاصGGة لGGطلب إدانGGة محGGرر املGGقال عGGلى مGGقتضى
مGخالGفة الGثلب ،كGما يGسمح املGرسGوم لGلصحفيني بGتقديGم مGا لGديGهم مGن مGؤيGدات تGثبت مGا أورده مGن
مGGعلومGGات وأخGGبار أمGGام املGGحكمة .وهGGذه االجGGراءات تGGمثل ضGGمانGGة لGGلطرفGGني ويGGمثل تGGطبيق املGGادة
 128جGGزائGGي سGGيفا مسGGلطا عGGلى الGGصحفيني اذ يGGعامGGلهم مGGثل مGGعامGGلة املشGGتبه بGGهم فGGي قGGضايGGا
اجرامية.
أمGا الGفصل  86مGن مجGلة االتGصاالت فGال مGكان لGتطبيقه فGي قGضايGا النشGر االلGكترونGي النGه يGهم
جGG Gنح االزعGG Gاج عGG Gبر شGG Gبكات االتGG Gصاالت الGG GهاتGG Gفية الGG Gقارة واملGG Gحكمة والGG Gتي يGG Gمكن أن يGG GرتGG Gكبها
الخواص.
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حالة ايقاف وحيدة
 ๏ايقاف مراسل قناة "الواحة" بتونس
املكان  :تونس
التاريخ  25 :مارس 2017
املGG Gعتدى عGG Gليه  :خGG Gباب عGG Gبد املGG Gقصود الGG Gصحفي بGG Gقناة الGG GواحGG Gة
االمارتية
املعتدي  :أمنيون
الوقائع :
تGم ايGقاف الGصحفي املGصري خGباب عGبد املGقصود الGعامGل بGقناة
الGGواحGGة االمGGاراتGGية خGGالل الGGتقاطGGه لGGصور فGGي شGGارع الGGحبيب بGGورقGGيبة عGGلى وجGGه "االشGGتباه فGGي
تGGصويGGره لGGوزارة الGGداخGGلية" رغGGم اطGGالع الGGفرقGGة األمGGنية الGGتي أوقGGفته عGGلى مGGحتوى كGGامGGيراتGGه وتGGم
اقتياده إلى مركز األمن القريب حيث بقي أكثر من ساعة.
وافGاد عGبد املGقصود لGوحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية انGه "خGالل عGملي عGلى الGتقاط صGور
لGلساعGة بGشارع الGحبيب بGورقGيبة تGوقGفت امGامGنا دوريGة شGرطGة انGا ومGرافGقتي وطGالGبونGا بGترخGيص
الGGتصويGGر " مGGضيفا "طGGالGGبنا االمGGنيون بGGمرافGGقتهم الGGى مGGركGGز الشGGرطGGة الGGقريGGب حGGيث تGGم تحGGريGGر
محضر يقر بانه تم ايقافنا على وجه االشتباه بتصويرنا لوزارة الداخلية".

الرأي القانوني :
تGعرض الGصحفي املGذكGور إلGى نGوعGني مGن االعGتداءات االيGقاف واإلطGالع عGلى مGحتوى الGكامGيرا
بGصفة غGير قGانGونGية .ويGمنع الGقانGون احGتجاز األشGخاص دون مGوجGب قGانGونGي ويGع ّد ذلGك اعGتقاال
تGGعسفيا واعGGتداء عGGلى الحGGريGGة الGGذاتGGية .ومGGن جGGهة أخGGرى يحGGمى الGGفصل  11مGGن املGGرسGGوم 115
مصادر الصحفي ومصادر كل األشخاص الذين يساهمون في إعداد املادة اإلعالمية.
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التوصيات :
توصى النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني :

‣ الGGنيابGGة الGGعمومGGية بGGايGGقاف احGGالGGة الGGصحفيني خGGارج اطGGار املGGرسGGوم  115الGGخاص بGGالGGطباعGGة
والنشر عمال بمبدأ أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام.
‣ الج GGمعيات ال GGري GGاض GGية وق GGوات األم GGن ب GGتخصيص م GGداخ GGل وأم GGاك GGن خ GGاص GGة ب GGال GGصحفيني ف GGي
املالعب وضمان حمايتهم.
‣ وزارة ال GGدخ GGلية ب GGال GGتحقيق اإلداري ف GGي امل GGضاي GGقات واالع GGتداءات ال GGتي ط GGال GGت ال GGصحفيني
ومراسلي املؤسسات االعالمية من قبل منظوريها.
‣ وزارة الGG GداخGG Gلية بGG Gتعميم مGG Gنشور بGG Gعدم الGG Gتعرض لGG Gلصحفيني أثGG Gناء عGG Gملهم وخGG GاصGG Gة أثGG Gناء
اإلحتجاجات وداخل املالعب الرياضية.
‣ االدارة الGGعمومGGية بGGالGGغاء كGGل االجGGراءات املGGعطلة لGGحصول الGGصحفي عGGلى املGGعلومGGة وانGGتهاج
الشفافية في التعامل مع وسائل االعالم على قدم املساواة.
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ﺗﻔﻌﯾل ﺟزﺋﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
مقدمة:
تGGعتبر حGGاالت املGGنع مGGن الGGعمل مGGن قGGبل الGGهياكGGل الGGرسGGمية واالدارات الGGعمومGGية والGGهيئات الGGوطGGنية
وغGGيرهGGا اعGGتداء عGGلى حGGق الGGنفاذ إلGGى املGGعلومGGة ،وهGGي إحGGدى الGGركGGائGGز الGGتي يGGقاس بGGها مGGدى تGGقيد
الGGدول بGGضمان هGGذا الGGحق بGGالنسGGبة إلGGى صGGحفييها ومGGن خGGلفهم املGGواطGGنني .كGGما تGGصنف الGGرقGGابGGة
الGتي تGمارسGها بGعض الGهياكGل فGي خGانGة الGتمييز بGني وسGيلة إعGالمGية وأخGرى ،والGذي يخGرق مGبدأ
املGساواة فGي الGحق فGي الGحصول عGلى املGعلومGة بGني كGافGة وسGائGل االعGالم .و تGواتGرت حGاالت املGنع
م GGن ال GGعمل م GGن ق GGبل أع GGوان األم GGن خ GGالل م GGباري GGات ك GGرة ال GGقدم أو خ GGالل ت GGغطية االح GGتجاج GGات
ال GGشعبية ف GGي م GGناط GGق ك GGالج GGم م GGثال ،ي GGضاف إل GGيها م GGنع ه GGيئة ال GGحقيقة وال GGكرام GGة ل GGلصحفي ول GGيد
الGجبيلي مGن حGضور نGدوة صGحفية عGقدتGها ،إلGى جGانGب اإلجGراء اإلداري الGذي إتخGذه املسGتشار
اإلعالمي لوزارة التعليم العالي في حق ثالثة صحفيني بإصدار مذكرة داخلية.

وتGشمل حGاالت املGنع مGن الGعمل كGل الGتدابGير الGتي تGقوم بGها بGعض الGهياكGل الGعمومGية كGالGوزارات
والGGواليGGات وغGGيرهGGا عGGبر اصGGدار مGGناشGGير ومGGذكGGرات داخGGلية تGGقصي أسGGماء بGGعينها مGGن الGGحصول
على التصريحات والحوارات الصحفية.
ف GGي ب GGداي GGة شه GGر م GGارس  2017أص GGدر املس GGتشار اإلع GGالم GGي ل GGدى وزي GGر ال GGتعليم ال GGعال GGي م GGذك GGرة
داخGلية تGقضي بGتعليق الGتعامGل مGع الGصحفيني وقGد ضGمت كGال مGن الGصحفي بGإذاعGة "الGديGوان
أف أم" مح GGمد ال GGيوس GGفي وال GGصحفية بـ"اذاع GGة الش GGباب" أل GGفة ال GGوس GGالت GGي وال GGصحفي بـ"اذاع GGة
جوهرة أف أم" أشرف عبد السالم.

املGؤسGف فGي املGوضGوع أن بGعض هGذه املGمارسGات يGعتبرهGا املGكلفون بGاإلعGالم واالتGصال نGوعGا مGن
اإلج GGراءات امل GGؤق GGتة ال GGتي تنج GGر ع GGن ع GGدم رض GGى امل GGسؤول ع GGن ال GGتغطية اإلع GGالم GGية ،وأن GGه إج GGراء
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طGبيعي فGي حGاالت األخGطاء املGهنية والGتي يGعود تGقديGرهGا فGقط لGلهياكGل املGهنية فGي إطGار الGتعديGل
)ال GG Gهيئة ال GG Gعليا املس GG Gتقلة ل GG Gالت GG Gصال ال GG Gسمعي ال GG Gبصري ح GG Gال GG Gيا( وال GG Gتعدي GG Gل ال GG Gذات GG Gي )مج GG Gلس
ال GGصحاف GGة ال GGذي ه GGو ق GGيد اإلن GGجاز ض GGمن مش GGروع ال GGقان GGون األس GGاس GGي ال GGخاص ب GGال GGصحاف GGة(.
وتGعتبر هGذه املGمارسGات خGرقGا ملGقتضيات الGفقرة األولGى مGن الGفصل  32مGن الGدسGتور الGتونGسي
ال GGتي ت GGنص ع GGلى" :ت GGضمن ال GGدول GGة ال GGحق ف GGي اإلع GGالم وال GGحق ف GGي ال GGنفاذ إل GGى امل GGعلوم GGة" ،ك GGما
ت GGتناق GGض م GGع ال GGتزام GGات ت GGون GGس ال GGدول GGية وامل GGرت GGبطة ب GGال GGنقطة ال GGثان GGية م GGن امل GGادة  19م GGن اإلع GGالن
ال GGعامل GGي ل GGحقوق االن GGسان ال GGتي ت GGنص ع GGلى" :ل GGكل ش GGخص ح GGق ال GGتمتع بح GGري GGة ال GGرأي وال GGتعبير
وي GGشمل ه GGذا ال GGحق ح GGري GGته ف GGي إع GGتناق اآلراء دون م GGضاي GGقة ،وف GGي إل GGتماس األن GGباء واألف GGكار
وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وي GGخشى م GGن ه GGذه امل GGمارس GGة أن ت GGكون ت GGغليفا ل GGتواص GGل ال GGعمل ب GGامل GGنشور ع GGدد  4ال GGذي ت GGم إل GGغاء
ال GGعمل ب GGه م GGن ق GGبل رئ GGاس GGة ال GGحكوم GGة ف GGي  27ف GGيفري  2017إث GGر ج GGلسة م GGع ال GGهياك GGل امل GGهنية
)الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني ونGقابGة اإلعGالم بGاالتGحاد الGعام الGتونGسي لGلشغل وجGمعية
مGGديGGري الGGصحف ونGGقابGGة مGGديGGري املGGؤسGGسات اإلعGGالمGGية( ،وتGGم اإلتGGفاق بGGعدهGGا عGGلى إعGGادة الGGنظر
فGGي مGGدونGGة سGGلوك الGGعون الGGعمومGGي فGGي الGGفصل املGGتعلق بGGوسGGائGGل اإلعGGالم .وقGGد تحGGركGGت الGGهياكGGل
امل GG Gهنية ف GG Gي س GG Gبيل إي GG Gقاف ال GG Gعمل به GG Gذا امل GG Gنشور بش GG Gتى ال GG Gطرق م GG Gن ذل GG Gك ال GG Gتلوي GG Gح ب GG Gوق GG Gفات
إحتجاجية وجلسات تفاوض تواترت على مدى أكثر من شهر مع الهياكل الرسمية.

 .Iأخذ ورد بني الهياكل املهنية والحكومة:
تGفاجGأت الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني بGصدور املGنشور عGدد  4فGي جGانGفي  2017عGن
رئ GGيس ال GGحكوم GGة وامل GGوج GGه ال GGى ال GGوزراء وك GGتاب ال GGدول GGة ،وال GGخاص ب GGتنظيم ع GGمل خ GGالي GGا اإلع GGالم
واإلتGصال الGراجGعة بGالGنظر لGلوزارات واملGؤسGسات واملGنشآت .ويGطالGب املGنشور األعGوان بGاالمGتناع
عGGن "االدالء بGGأي تGGصريGGح أو مGGداخGGلة وعGGن نشGGر أو إفGGشاء مGGعلومGGة أو وثGGائGGق رسGGمية عGGن طGGريGGق

39

الGGصحافGGة أو غGGيرهGGا مGGن وسGGائGGل الGGعالGGم حGGول مGGواضGGيع تGGهم وظGGيفته أو الGGهيكل الGGعمومGGي الGGذي
يعمل فيه دون اإلذن املسبق والصريح من رئيسه املباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي اليه".
ه GGذا اإلج GGراء اإلداري ي GGصنف ض GGمن امل GGمارس GGات امل GGعرق GGلة ل GGلحق ف GGي ال GGحصول ع GGلى امل GGعلوم GGة
والGGنفاذ الGGيها ويGGتعارض مGGع أحGGكام الGGقانGGون األسGGاسGGي عGGدد  22لGGسنة  2016املGGتعلق بGGالGGنفاذ
إلGGى املGGعلومGGة ومGGع الGGفصل  32مGGن الGGدسGGتور ومGGع إلGGتزمGGات تGGونGGس الGGدولGGية فGGي ضGGمان الGGحق فGGي
"إلGتماس األنGباء واألفGكار وتGلقيها ونGقلها إلGى اآلخGريGن" .وقGد طGالGبت الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني
في بيان لها بتاريخ  27جانفي  2017الحكومة بتوضيح حول املسألة.

منظمات وطنية ودولية تدعو إلى مراجعة األمر  4030والسحب الفوري للمنشور عدد 4

و أصGدرت الGحكومGة بGالغGا بGينت فGيه أن املGنشور جGاء لGيذكGر بGما تGضمنته مGدونGة سGلوك أخGالقGيات
الGGعون الGGعمومGGي الGGصادرة بGGاألمGGر  3040لGGسنة  2014واملGGتمثل فGGي" :عGGدم افGGشاء مGGعلومGGات أو
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وثGG GائGG Gق رسGG Gمية حGG Gول مGG GواضGG Gعي تGG Gهم وظGG Gيفة الGG Gعون الGG GعمومGG Gي ،دون إذن مسGG Gبق مGG Gن رئGG Gيسه
املباشر" .مؤكدة إلتزامها بضمان حق النفاذ إلى املعلومة.
عGGملية الشGGد والجGGذب دفGGعت الGGهياكGGل املGGهنية الGGي املGGطالGGبة بGGمراجGGعة األمGGر عGGدد  3040الGGخاص
بGمدونGة سGلوك أخGالقGيات الGعون الGعمومGي وسGحب املGنشور عGدد  ،4ثGم وفGي مGرحGلة الحGقة الGتلويGح
بوقفة احتجاجية بداية شهر مارس  2017في حال تواصل العمل باملنشور.

إجتماع الهياكل املهنية العالن الخطوات التصعيدية املتعلقة باملنشور عدد4

 .IIنحو تعديل األمر : 3040
فGرضGت الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني و شGركGائGها عGلى الGحكومGة إلGغاء املGنشور عGدد 4
ومGراجGعة األمGر وقGد  3040وقGد تGم إعGالن ذلGك يGوم  27فGيفري  2017فGي نGدوة صGحفية بGرئGاسGة
الحكومة.
وم GGثلت ال GGنقاب GGة ال GGوط GGنية ل GGلصحفيني ال GGتون GGسيني ق GGوة إق GGتراح ف GGي م GGسار ال GGتعدي GGل ،ح GGيث ق GGام GGت
بتقديم مقترحاتها بعد إتصالها بطلب من رئاسة الحكومة في الغرض في  7مارس .2016
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وت GGتمثل م GGقترح GGات ال GGنقاب GGة ب GGخصوص ت GGنقيح األم GGر ع GGدد  3040ل GGسنة  2014امل GGؤرخ ف GGي 03
أكتوبر  2014واملتعلق باملصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي:

✴ على مستوى اإلحاالت يتعني اإلشارة إلى :
•

املGGرسGGوم عGGدد  41لGGسنة  2011املGGؤرخ فGGي  26مGGاي  2011واملGGتعلق بGGالGGنفاذ الGGى الGGوثGGائGGق
اإلداري GGة ل GGلهياك GGل ال GGعموم GGية ،ت GGم ت GGنقيحه ب GGامل GGرس GGوم ع GGدد  54ل GGسنة  2011امل GGؤرخ ف GGي 11
جوان ) 2011اليزال ساري املفعول إلى حدود  29مارس (2017

• ال GGقان GGون األس GGاس GGي ع GGدد  22ل GGسنة  2016امل GGؤرخ ف GGي  24م GGارس  2016وامل GGتعلق ب GGال GGنفاذ
إلGGى املGGعلومGGة الGGذي تGGمت املGGصادقGGة عGGليه )نشGGر فGGي الGGرائGGد الGGرسGGمي فGGي  29مGGارس 2016
ويدخل حيز النفاذ في غضون سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي(.
• املرسوم عدد  115لسنة  2011املتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
• املGرسGوم عGدد  116لGسنة  2011املGتعلق بحGريGة االتGصال الGسمعي الGبصري وبGإحGداث هGيئة
عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري.
بGG GالGG Gنظر ألن املGG GدونGG Gة تGG Gتطرق لGG GعالقGG Gة الGG Gعون الGG GعمومGG Gي بGG GوسGG GائGG Gل االعGG Gالم وبGG GالGG Gنظر ألن هGG GذيGG Gن
املرسومني يضمنان الحق في النفاذ إلى املعلومة .
الGقانGون الجGديGد الGذي تGمت املGصادقGة عGليه مGؤخGرا واملGتعلق بحGمايGة املGبلغني عGن الGفساد بGالGنظر
إلى عالقته بالقيم التي تهدف املدونة إلى إرسائها.

✴ على مستوى الديباجة:
يتعني التنصيص على املبادئ التي ينص عليها الدستور التونسي الجديد:
• حياد االدارة.
• الشفافية واملساءلة.
• ضمان الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى املعلومة
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وغGGيرهGGا مGGن املGGبادئ الGGتي تGGكرس الGGشفافGGية وانGGفتاح اإلدارة ،كGGأهGGم الGGركGGائGGز الGGتي تGGنبني عGGليها
مدونة سلوك العون العمومي.

✴ على مستوى الباب األول :قيم العمل في القطاع العمومي:
ي GGتعني إض GGاف GGة ال GGشفاف GGية ك GGأح GGد ال GGقيم وال GGتي ت GGتحقق م GGن خ GGالل إع GGطاء م GGعلوم GGات س GGواء ب GGصفة
تلقائية أو عن طريق طلب حول املهام واألنشطة والبرامج والخدمات التي يتم القيام بها.

✴ على مستوى املحور الثاني :عالقة العون العمومي بوسائل االعالم
يقترح تعويض أحكام النقاط  1و 2و 3و 4كما يلي:
) (1ال يGG Gمتنع الGG Gعون الGG GعمومGG Gي عGG Gن اإلدالء بGG Gأي تGG GصريGG Gح أو مGG GداخGG Gلة وعGG Gن نشGG Gر أو إفGG Gشاء
م GGعلوم GGات أو وث GGائ GGق رس GGمية ع GGن ط GGري GGق ال GGصحاف GGة أو غ GGيره GGا م GGن وس GGائ GGل اإلع GGالم ،ح GGول
مGواضGيع تGهم وظGيفته أو الGهيكل الGعمومGي الGذي يGعمل بGه ،إال فGي حGدود اإلسGتثناءات املGقررة
بمقتضى التشريع املنظم لحق النفاذ إلى املعلومة.
) (2طGGلب الGGعون الGGعمومGGي إلذن مسGGبق مGGن رئGGيسه املGGباشGGر أو رئGGيس الGGهيكل الGGذي يGGنتمي إلGGيه
ال ي GGجب أن ي GGعرق GGل ال GGحق ف GGي اإلع GGالم وال GGحق ف GGي ال GGنفاذ إل GGى امل GGعلوم GGة وي GGجب أن ي GGتم ف GGي
حاالت الضرورة وفي أجال معقولة.
) (3يGGمتنع الGGعون الGGعمومGGي عGGن عGGرقGGلة اإلفGGصاح عGGن أي مGGعلومGGات أو وثGGائGGق أو مGGعطيات ذات
صGلة بGوظGيفته أو بGالGهيكل الGعمومGي الGذي يGنتمى إلGيه مGشمولGة بGالنشGر الGتلقائGي طGبقا لGقانGون
النفاذ إلى املعلومة أو يسمح بنشرها للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
) (4يGGمتنع الGGعون الGGعمومGGي عGGن نشGGر مGGعلومGGات مGGغالGGطة أو غGGير صGGحيحة حGGول مGGواضGGيع تGGهم
وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.
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وجGاء مGقترح الGنقابGة فGي اتGجاه تGبسيط عGمل الGصحفيني وضGمان وصGولGهم إلGى املGعلومGة الGحينية
خGGالل تGGناولGGهم ملGGواضGGيع آنGGية بGGعيدا عGGن مGGبدأ الGGتحفظ ،كخGGطوة نGGحو تGGطويGGر عGGملهم وتGGركGGيز مGGبدأ
الGG Gنقد لGG GلسياسGG Gات الGG GعامGG Gة وكخGG Gطوة نGG Gحو اإلصGG Gالح وتGG Gجنب الGG Gتمييز فGG Gي حGG Gق الGG Gصحفي فGG Gي
"الحصول على املعلومة" خالل عمله اليومي.

ويGمكن الGقول أن الGصيغة املGعدلGة الGتي اقGترحGتها الGنقابGة مGتالئGمة مGع الGدسGتور وروحGه التحGريGريGة
فGGي عGGالقGGة بGGحق املGGواطGGن فGGي اإلعGGالم فGGي الGGنفاذ إلGGى املGGعلومGGة الGGتي تGGمسكها اإلدارة والGGجهات
ال GGرس GGمية ب GGما ال ي GGتعارض م GGع ج GGوه GGره GGا وم GGع م GGرت GGكزات امل GGجتمع ال GGدي GGمقراط GGي ،ك GGما ي GGتالءم م GGع
املGGواثGGيق الGGدولGGية الGGتي صGGادقGGت عGGليها تGGونGGس ومGGنها العهGGد الGGدولGGي لGGلحقوق املGGدنGGية والGGسياسGGية،
وكذلك مع مختلف التشريعات املحلية املنظمة للمشهد اإلعالمي.

 .IIIتعثر في تطبيق مبدأ "النفاذ إلى املعلومة”:
ب GGقيت امل GGعلوم GGة االداري GGة امل GGتوف GGرة ف GGي ال GGوث GGائ GGق االداري GGة مح GGدودة رغ GGم دخ GGول ق GGان GGون ال GGنفاذ إل GGى
املGGعلومGGة حGGيز الGGنفاذ بGGدايGGة مGGن  29مGGارس  ، 2017فGGالGGحوامGGل اإلعGGالمGGية لGGإلدارات الGGعمومGGية ال
تتضمن املعطيات املطلوبة في نص القانون.

يقر القانون األساسي عدد  22املتعلق بالنفاذ إلى املعلومة في فصله  6أنه:
Gحني وتGGضع عGGلى ذمGGة الGGعموم
Gتعني عGGلى الGGهياكGGل الGGخاضGGعة ألحGGكام هGGذا الGGقانGGون أن تنشGGر وتّ G
يّ G
بصفة دورية وفي شكل قابل لإلستعمال املعلومات التالية:

ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم،
ـ ق GGائ GGمة م GGفصلة ف GGي الخ GGدم GGات ال GGتي يس GGدي GGها ل GGلعموم وال GGشهادات ال GGتي يسّ G Gلمها ل GGلمواط GGنني
والGوثGائGق الGضروريGة لGلحصول عGليها والشGروط واآلجGال واإلجGراءات واألطGراف واملGراحGل املGتع ّلقة
بإسدائها.
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ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية املنظّمة لنشاطه.
ـ املGهام املGوكGولGة إلGيه وتGنظيمه الGهيكلي وعGنوان مGقره الGرئGيسي ومGقراتGه الGفرعGية وكGيفية الGوصGول
إليها واإلتصال بها وامليزانية املرصودة له مفصلة.
ـ املعلومات املتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
ـ قGGائGGمة إسGGمية فGGي املGGك ّلفني بGGالGGنفاذ إلGGى املGGعلومGGة ،تGGتضمن الGGبيانGGات املGGنصوص عGGليها بGGالGGفقرة
األولى من الفصل  32من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم اإللكتروني املهني.
ـ قGGائGGمة الGGوثGGائGGق املGGتوفGGرة لGGديGGه إلGGكترونGGيا أو ورقGGيا واملGGرتGGبطة بGGالخGGدمGGات الGGتي يسGGديGGها واملGGوارد
املرصودة لها.
ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل.
ـ الGGصفقات الGGعمومGGية املGGبرمGGجة واملGGصادق عGGلى مGGيزانGGيتها والGGتي يGGعتزم الGGهيكل إبGGرامGGها ونGGتائGGج
تنفيذها.
ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير املهنية الدولية.
ـ اإلتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضمام إليها أو املصادقة عليها.
ـ امل GGعلوم GGات اإلح GGصائ GGية واإلق GGتصادي GGة واإلج GGتماع GGية ب GGما ف GGي ذل GGك ن GGتائ GGج وت GGقاري GGر امل GGسوح GGات
اإلحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء.
ـ كGل مGعلومGة تGتعلق بGاملGالGية الGعمومGية بGما فGي ذلGك املGعطيات الGتفصيلية املGتعلقة بGاملGيزانGية عGلى
املسGتوى املGركGزي والGجهوي واملحGلي واملGعطيات املGتعلقة بGاملGديGونGية الGعمومGية والGحسابGات الGوطGنية
وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات املالية العمومية.
ـ املعلومات املتوفرة لديه حول البرامج والخدمات االجتماعية.

ويGراعGي الGقانGون اإلمGكانGيات املGتاحGة لGلهياكGل الGعمومGية لGكنه لGيس مGسألGة مGطلقة ،إذ يGتعني نشGر
هGذه املGعلومGات عGلى مGوقGع "واب" وتGحيينها عGلى األقGل م ّGرة كGل ثGالثGة أشهGر وعGند كGل تGغيير يGطرأ
عليها.
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أمGGا فGGيما يGGتعلق بGGتركGGيز هGGيئة الGGنفاذ إلGGى املGGعلومGGة فGGإن مجGGلس نGGواب الGGشعب لGGم يGGحسم بGGعد فGGي
تGركGيبة الGهيئة وتGواصGل الGلجنة املGختصة فGرز الGترشGحات فGي الGوقGت الGذي يGنص فGيه الGفصل 61
مGن الGقانGون عGلى" :تشGرع هGذه الGهيئة فGي مGمارسGة نGشاطGها فGي ظGرف سGنة عGلى أقGصى تGقديGر
م GGن نش GGر ق GGان GGون ال GGنفاذ إل GGى امل GGعلوم GGة") ،نش GGر ف GGي  29م GGارس  ،(2016م GGا ي GGعني أن ت GGأخ GGر
تركيزها سيؤخر إنطالق عملها لفترات الحقة.
وتGواصGل املGحكمة اإلداريGة الGنظر فGي الGقضايGا املGتع ّلقة بGالGطعون فGي قGرارات رفGض الGنفاذ إلGى
املGG GعلومGG Gة واملGG Gنشورة لGG GديGG Gها قGG Gبل شGG Gروع الGG Gهيئة فGG Gي مGG GمارسGG Gة نGG GشاطGG Gها ،وذلGG Gك وفGG Gقا لGG GلقواعGG Gد
واإلج GGراءات امل GGنصوص ع GGليها ب GGأح GGكام امل GGرس GGوم ع GGدد  41ل GGسنة  2011امل GGؤرخ ف GGي  26م GGاي
 2011امل GGتعلق ب GGال GGنفاذ إل GGى ال GGوث GGائ GGق اإلداري GGة ل GGلهياك GGل ال GGعموم GGية ،ك GGما ت GGم ت GGنقيحه وإت GGمام GGه
باملرسوم عدد  54لسنة  2011املؤرخ في  11جوان .2011

وفGGور إنGGتهاء الGGلجنة مGGن أعGGمال الGGفرز سGGيتم إعGGتماد قGGائGGمة تGGتضمن تGGرتGGيب أفGGضل  3مGGرشGGحني
إلGGى كGGل خGGطة الخGGتيار أعGGضاء الGGهيئة وإحGGالGGتها إلGGى رئGGيس مجGGلس نGGواب الGGشعب الGGذي يGGحيلها
بGدوره عGلى الجGلسة الGعامGة الخGتيار مGترشGح عGن كGل خGطة بGاألغGلبية املGطلقة ألعGضائGها عGن طGريGق
السري.
التصويت
ّ
ك GGما س GGيتم اث GGر ذل GGك اح GGال GGة ق GGائ GGمة أع GGضاء ال GGهيئة ال GGنهائ GGية إل GGى رئ GGيس ال GGحكوم GGة ال GGذي س GGيتول GGى
تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.
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سفيان الشورابي ونذير القطاري
ويـــــــنـــــــــــهــــم؟
مقدمة:
ت GGرت GGبط أص GGعب أن GGواع ال GGتحقيق ب GGقضاي GGا االخ GGتطاف واالخ GGتفاء خ GGاص GGة ف GGي غ GGياب امل GGعلوم GGات
الGدقGيقة املGتعلقة بGالGزمGان واملGكان وهGويGة املGختطف والGظروف الGحافGة بGالGفعل ،أو انGتشار إشGاعGات
حول املوضوع ،أو أن يق ّدم املحتالون أنفسهم كوسطاء.
تGمر الGيوم أكGثر مGن سGنتني ونGصف عGلى اخGتطاف الGزمGيلني سGفيان الGشورابGي ونGذيGر الGقطاري
ف GGي ل GGيبيا ،وم GGازال ال GGغموض ي GGلف ع GGملية اخ GGتفائ GGهما .وق GGد شه GGد م GGلفهما ع GGدة ت GGقلبات ،م GGن ذل GGك
تGواتGر الGشائGعات عGن مGقتلهما بGدايGة ثGم الحGديGث عGن عGودتGهم فGي وقGت الحGق واسGتغالل املGلف مGن
قبل أحد رجال األعمال بمحاولته التدخل في مسار التحقيق في امللف.
وقGد اخGتل الGتنسيق مGع عGائGلتي املGختطفني فGي بGعض املGراحGل بGتدخGل بGعض األطGراف لGلتشويGش
عGGلى مGGسار التحGGركGGات فGGي املGGلف .وفGGي مGGثل هGGذه الGGقضايGGا التحGGرك غGGير السGGليم قGGد يGGؤدي إلGGى
الGفقدان الGنهائGي ألثGر املGختطفني ،كGما لGعبت املGؤسGسة املGشغلة "فGيرسGت تGي فGي" دورا محGدودا
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ف GGي ع GGالق GGة ب GGامل GGلف وت GGوق GGف ت GGعاون GGها ب GGعد أن ط GGول GGبت ب GGامل GGعطيات امل GGتعلقة ب GGامل GGعدات ال GGتي يح GGملها
ف GGري GGقها ال GGصحفي امل GGختطف .ك GGما ب GGقي ت GGدخ GGل الس GGلطة ال GGتنفيذي GGة م GGرت GGبط ف GGقط ب GGإع GGالن ب GGعض
القرارات املرتبطة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني لكنها لم تفعل إلى اليوم.
مGGنذ الGGيوم األول النGGطالق عGGمل وحGGدة رصGGد االنGGتهاكGGات ضGGد الGGصحفيني وحGGريGGة الGGصحافGGة ،بGGدأ
ال GGعمل ع GGلى امل GGلف ال GGخاص ب GGسفيان ون GGذي GGر وق GGد ت GGم م GGد ال GGفري GGق ال GGعام GGل ب GGكل امل GGعطيات امل GGتعلقة
بGاملGلف اضGافGة إلGى مجGموعGة مGن الGلقاءات الGتي قGام بGها طGاقGم الGعمل فGي اتGجاه الGتحقيق فGيه.
وتGGسعى الGGنقابGGة مGGن خGGالل هGGذا الGGتحقيق الGGي الGGتواصGGل الGGدائGGم مGGع الGGوسGGطاء والGGتنسيق مGGع كGGل
األطراف في اتجاه دفع مسار التقاضي وكشف الحقيقة في امللف.

 -1مسار متقلب:
وق GGع اح GGتجاز س GGفيان ال GGشوراب GGي ون GGذي GGر ال GGقطاري ف GGي  4س GGبتمبر  2014م GGن ق GGبل مج GGموع GGة
حGراسGة املGنشآت الGنفطية الGتي تGخضع لسGلطة ابGراهGيم جGذران خGالل قGيامGهما بGتحقيق صGحفي
ح GGول اس GGتغالل امل GGقدرات ال GGنفطية ال GGليبية ل GGفائ GGدة ق GGناة "ف GGيرس GGت ت GGي ف GGي" ال GGتون GGسية .وق GGد ت GGم
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ال GGتحقيق م GGعهما مل GGدة ث GGالث GGة أي GGام ،ف GGي ال GGوق GGت ال GGذي س GGعت ف GGيه ال GGنقاب GGة ال GGوط GGنية ل GGلصحفيني
التونسيني ونشطاء من املجتمع املدني باملناطق الحدودية وفي ليبيا

إلGى إجGراء مGفاوضGات إلطGالق سGراحGهما ،بGعد أن وجهGت إلGيهما تGهمة "الGتصويGر دون رخGصة".
وت GGم ع GGلى اث GGره GGا اط GGالق س GGراح ال GGصحفيني ف GGي  7س GGبتمبر  2014وال GGسماح ل GGهما ب GGمواص GGلة
عGGملهما لGGيوم واحGGد ثGGم مGGغادرة لGGيبيا فGGي اتGGجاه تGGونGGس .وفُGGقد الGGصحفيان فGGي  8سGGبتمبر 2014
فGGي مGGا يGGعرف بـ"طGGريGGق املGGائGGتني" الGGرابGGطة بGGني أجGGدابGGيا والGGبيضاء ،حGGيث أفGGاد سGGائGGق الGGتاكGGسي
الGذي نGقلهما خGالل الGتحقيق مGعه أن مجGموعGة مسGلحة قGامGت بGاخGتطافGهما .وقGد تGواتGرت مGساعGي
امل GGجتمع امل GGدن GGي ل GGلدف GGع ب GGامل GGلف ف GGي ات GGجاه م GGعرف GGة ال GGحقيقة ل GGيكون ي GGوم  8ج GGان GGفي  2015أول GGى
الGGصدمGGات الGGتي يGGعيشها الGGجسم الGGصحفي بGGعد إعGGالن قGGناة "فGGرانGGس  "24نGGقال عGGن مGGراسGGلها
فGي بGنغازي أن تGنظيم "داعGش" االرهGابGي فGرع لGبيبا ،قGد نGفذ حGكم االعGدام فGي حGق الGصحفيان
ال GGتون GGسيان س GGفيان ال GGشوراب GGي ون GGذي GGر ال GGقطاري .وق GGد نش GGر ال GGتنظيم خ GGبر االع GGدام ف GGي ج GGان GGفي
 2016مرفوقا بصور لعملية االختطاف والقتل.

هGGذا الGGخبر مGGثل فGGاجGGعة فGGي صGGفوف الGGصحفيني الGGذيGGن ضGGمهم مGGقر الGGنقابGGة مGGساء  8جGGانGGفي.
وق GGد ت GGثبتت ال GGنقاب GGة ال GGوط GGنية ل GGلصحفيني ال GGتون GGسيني م GGن ال GGخبر ون GGفت ب GGناء ع GGلى ات GGصاالت GGها م GGع
الوسطاء في ليبيا الخبر.

وف GGي  29أف GGري GGل  2015خ GGرج املتح GGدث ب GGاس GGم وزارة ال GGعدل ال GGليبية ف GGي ال GGحكوم GGة امل GGؤق GGتة ع GGلى
شGGاشGGة قGGناة "الحGGدث" الGGليبية ،لGGيقدم رسGGالGGة تGGعزيGGة إلGGى "الGGشعب الGGتونGGسي" بGGعد مGGقتل سGGفيان
ون GGذي GGر ع GGلى ي GGد ت GGنظيم "داع GGش" االره GGاب GGي ،ب GGناء ع GGلى اع GGتراف GGات االره GGاب GGيني ال GGذي GGن ع GGملوا ع GGلى
تصفية خمسة صحفيني مصريني يعملون في قناة برقة الليبية.

وعGلى خGلفية هGذا الGتصريGح الGرسGمي مGن الGحكومGة الGليبية املGؤقGتة فGتحت وزارة الGعدل الGتونGسية
فGGي  4مGGاي  2015تGGحقيقا لGGلتأكGGد مGGن مGGدى صGGحة األخGGبار املGGتعلقة بGGمصيرالGGصحفيني سGGفيان
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الGGشورابGGي ونGGذيGGر الGGقطاري .وسGGعت الGGي تGGوجGGيه انGGابGGة قGGضائGGية دولGGية بGGالGGطرق الGGدبGGلومGGاسGGية إلGGى
السGGلطات الGGقضائGGية الGGليبية املGGختصة ،وقGGد هGزّت هGGذه الخGGطوة الGGرسGGمية الGGجسم الGGصحفي رغGGم
قيام الهيكل النقابي بنفي عملية القتل.
وفGي أكGتوبGر  2015تGواتGرت مGعلومGات حGول عGودة سGفيان الGشورابGي ونGذيGر الGقطاري إلGى تGونGس
وهGGو مGGا نGGفته الGGنقابGGة الGGوطGGنية لGGلصحفيني الGGتونGGسيني ثGGم قGGامGGت الGGحكومGGة الGGتونGGسية بGGنفي صGGحة
الخبر.

 -2دور منظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية:
م GGنذ ورود خ GGبر االح GGتجاز األول ل GGلصحفيني س GGفيان ال GGشوراب GGي ون GGذي GGر ال GGقطاري ،ان GGطلق ع GGمل
الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني عGلى املGلف والGتفاوض فGي اتGجاه اطGالق سGراحGهما .وبGعد
أرب GGعة أي GGام م GGن ال GGتحقيق م GGعهما ت GGم دف GGع ال GGصحفيني ل GGإلم GGضاء ع GGلى م GGحضر ع GGدم ت GGعرض GGهما
مل GGعام GGلة ق GGاس GGية أو ألح GGد ض GGروب ال GGتعذي GGب م GGن ق GGبل مج GGموع GGة اب GGراه GGيم ج GGذران .وف GGور اخ GGتطاف
الصحفيني انطلق بحث النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وشركاءها في امللف.
وفGG Gي  8سGG Gبتمبر  2014تGG Gم اعGG Gالم األطGG Gراف بGG GاملGG Gعنية بGG GالGG GحادثGG Gة مGG Gن ذلGG Gك عGG GائGG Gلة الGG Gصحفيني
املGختطفني والسGلطات الGرسGمية الGتونGسية مGن أجGل عGدم الGتفريGط فGي أي فGرصGة تGمكن مGن إلنGقاذ
سGGفيان ونGGذيGGر .كGGما عGGملت الGGنقابGGة وشGGركGGاءهGGا عGGلى الGGتواصGGل مGGع األطGGراف املGGؤثGGرة فGGي املشهGGد
الليبي لإلسراع باملساعدة في امللف.
وفGGي  24سGGبتمبر  2014تGGشكلت خGGلية األزمGGة بGGالGGنقابGGة الGGوطGGنية لGGلصحفيني الGGتونGGسيني ملGGتابGGعة
امل GGوض GGوع ،ووجه GGت م GGن خ GGالل GGها رس GGائ GGل ال GGى ك GGل األط GGراف امل GGعنية وخ GGاص GGة ال GGجهات ال GGرس GGمية
الGGتونGGسية لتحGGمل مGGسؤولGGيتها كGGامGGلة فGGي حGGمايGGة مGGواطGGنني محتجGGزيGGن وهGGما صGGحافGGيان كGGانGGا فGGي
م GGهمة م GGهنية .ك GGما ت GGوجه GGت إل GGى الس GGلطات ال GGليبية ل GGلمساع GGدة ف GGي إي GGجاد ح GGل ف GGي أٌق GGرب وق GGت
مGGمكن ،وحGGثها عGGلى إيGGالء املGGلف مGGا يسGGتحقه مGGن اهGGتمام فGGي بGGعديGGه الGGقانGGونGGي واإلنGGسانGGي .وقGGد
ع GGملت خ GGلية األزم GGة اث GGر ذل GGك وف GGي ك GGل م GGرح GGلة ع GGلى ال GGتصدي ل GGلشائ GGعات ال GGتي راف GGقت امل GGلف،
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وواصGGلت الGGعمل مGGن أجGGل خGGلق قGGوة ضGGغط عGGلى السGGلطات الGGتونGGسية والGGليبية ،فGGي اتGGجاه كGGشف
الGGحقيقة عGGبر تGGكويGGن ائGGتالف مGGديGGن فGGي  17جGGوان  2015يGGتكون مGGن  13مGGنظمة محGGلية ودولGGية
لGتعزيGز الGعمل عGلى املGلف .وبGالGتوازي مGع هGذه املGجهودات ،انGتظمت عGدة تGظاهGرات واحGتجاجGات
ف GGي م GGختلف م GGناط GGق الج GGمهوري GGة ل GGلمطال GGبة ب GGكشف ح GGقيقة اخ GGتطاف س GGفيان ال GGشوراب GGي ون GGذي GGر
القطاري سواء بقيادة املنظمات أو عائلتا الصحفيني.
وتجGG Gدر االشGG Gارة إلGG Gى أن املGG Gنظمات الGG GوطGG Gنية والGG GدولGG Gية الGG GعامGG Gلة عGG Gلى املGG Gلف قGG GامGG Gت بعشGG Gرات
التح GGرك GGات ال GGتضام GGنية واالح GGتجاج GGية ف GGي ت GGون GGس وخ GGارج GGها ،ل GGلتعبئة ول GGلضغط ع GGلى س GGلطات
البلدين )ليبيا وتونس( لتحسني التعاطي مع امللف.

 -3تفاعل محدود للسلطة التنفيذية:
سGعت الGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني مGنذ انGطالق عGملها عGلى املGلف فGي سGبتمبر 2014
إلGGى الGGتواصGGل املسGGتمر مGGع كGGل السGGلطات الGGتونGGسية املGGعنية وأجهGGزة الGGدولGGة فGGي الGGغرض )رئGGاسGGة
الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارات الخارجية والداخلية والعدل(.
وقGGد أبGGدى املGGسؤولGGون الGGحكومGGيون فGGي جGGويGGلية  ،2015كGGوزيGGر الGGداخGGلية نGGاجGGم الGGغرسGGلي آنGGذاك
وك GGمال ال GGجندوب GGي ال GGوزي GGر امل GGكلف ب GGال GGعالق GGات م GGع ال GGهيئات ال GGدس GGتوري GGة وامل GGجتمع امل GGدن GGي ووزي GGر
ال GGعدل مح GGمد ص GGال GGح ب GGن ع GGيسى ووزي GGر ال GGخارج GGية ال GGطيب ال GGبكوش ،ح GGرص GGهم ع GGلى وض GGع ك GGل
امGكانGات الGدولGة لGلعمل عGلى هGذا املGلف ،وخGاصGة مGا ارتGبط بGسير الGتحقيق فGي الGقضية املGنشورة
مGG Gنذ جGG GانGG Gفي  2015لGG Gدى الGG Gقضاء ،كGG Gما عGG Gبروا عGG Gن اسGG GتجابGG Gتهم لGG Gطلب تGG GركGG Gيز خGG Gلية تGG Gنسيق
مشGGتركGGة .ومGGن مGGنطلق هGGذا املGGبدأ تGGقدمGGت املGGنظمة الGGعامGGلة عGGلى املGGلف فGGي أوت  2015بGGمقترح
ت GGقني ي GGتعلق ب GGال GGلجنة ال GGوط GGنية املش GGترك GGة ل GGكشف ال GGحقيقة ف GGي اخ GGتفاء ال GGصحفيني ال GGتون GGسيني
سفيان الشورابي ونذير القطاري ،يحصر تركيبتها في األطراف التالية:

ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
ممثل عن وزارة الداخلية.
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ممثل عن وزارة العدل.
ممثل عن الوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني.
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
ثالثة ممثلني عن التنسيقية املدنية من بينهم محام.
على أن تتوفر في األعضاء الشروط التالية:
يGقع تGعيني مGمثل بGشكل دائGم ،تGتوفّGر فGيه كGل املGهارات الGضروريّGة لGلتعامGل مGع املGلف ،أن تGكون لGه
الGGصالحGGيات الGGتي تGGسمح لGGه بGGاتGGخاذ جGGملة مGGن االجGGراءات والGGتدابGGير بGGشكل تGGشاركGGي مGGع بGGقية
الفريق ،أن تكون له تجربة في العمل الجماعي.

ت GGعمل "ال GGلجنة ال GGوط GGنية ل GGكشف ال GGحقيقة ف GGي اخ GGتفاء ال GGصحفيني ال GGتون GGسيني س GGفيان ال GGشوراب GGي
ونGذيGر الGقطاري" عGلى :جGمع املGعلومGات وتحGليلها واسGتثمارهGا ورفGع تGقاريGرهGا إلGى هGياكGل الGدولGة
في مختلف الوزارات لإلعالم واالستشارة واتخاذ القرارات املرتبطة باملسائل السيادية،
كما تعمل اللجنة على اإلحاطة بعائلتي الصحفيني املختطفني.
وقGGد بGGادر رئGGيس مجGGلس الGGنواب بGGتعيني الGGنائGGب رمGGزي بGGن فGGرج عGGضو لGGجنة الGGحقوق والحGGريGGات
والعالقات الخارجية ممثال للمجلس في اللجنة.
ه GGذه ال GGلجنة ال GGتي ح GGظيت ب GGمواف GGقة رئ GGيس الج GGمهوري GGة ف GGي دي GGسمبر  ،2015ب GGقيت ره GGينة ق GGرار
الGGتفعيل مGGن الGGحكومGGات املGGتتالGGية )الGGحبيب الGGصيد ويGGوسGGف الGGشاهGGد( ولGGم تGGنطلق أشGGغالGGها إلGGى
الGGيوم ،مGGا يGGعكس غGGياب الGGرغGGبة الGGسياسGGية فGGي تGGفعيل عGGمل الGGحكومGGة عGGلى املGGلف بGGالGGتعاون مGGع
املجتمع املدني.
وقGG Gد شهGG Gد املGG GوقGG Gف الGG GرسGG Gمي مGG Gن قGG Gبل وزراء الGG Gشؤون الGG GخارجGG Gية )مGG Gنجي الGG GحامGG Gدي ،الGG Gطيب
الGGبكوش ،خGGميس الGGجهيناوي( تGGضارب فGGي الGGتصريGGحات حGGول مGGصير الGGصحفيني اضGGافGGة إلGGى
واقع املماطلة التي يؤكدها أهل نذير القطاري.
وكGان وزيGر الGخارجGية األسGبق املGنجي حGامGدي قGد حGمل الGدولGة والGحكومGة الGليبية املGسؤولGية كGامGلة
ف GGي ال GGحفاظ ع GGلى س GGالم GGة ال GGشوراب GGي وال GGقطاري امل GGختطفني ف GGي ل GGيبيا م GGنذ  .2014وت GGوق GGفت
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االجGGراءات املGGعلنة عGGند حGGدود هGGذا املGGوقGGف دون احGGراز اي تGGقدم فGGي املGGلف .ورغGGم الGGتزام الGGطيب
ال GGبكوش خ GGالل ف GGترة ت GGول GGيه وزارة ال GGخارج GGية ع GGلى ت GGوف GGير أدل GGة دام GGغة ت GGقر ان س GGفيان ال GGشوراب GGي
ونGGذيGGر الGGقطاري عGGلى قGGيد الGGحياة ،اال انGGه تGGحفظ عGGلى تGGقديGGم الGGتوضGGيحات حGGول املGGوضGGوع فGGي
حGGوار لGGه فGGي  7ديGGسمبر  ،2015مGGؤكGGدا أن وسGGاطGGة قGGامGGت بGGها السGGلطات الGGتونGGسية أكGGدت لGGها
عدم صحة األنباء عن مقتلهما.
وفGGي الGGوقGGت الGGذي اتGGسم فGGيه مGGوقGGف الGGبكوش بGGالGGتفاؤل مGGوفGGى  2015اال ان مGGوقGGف الGGوزارة تGGغير
إبGGان تGGولGGي خGGميس الGGجهيناوي مGGسؤولGGيتها ،إذ رغGGم تGGعبيره عGGلى أن املGGلف هGGو أولGGويGGة بGGالGGتنسيق
مGع وزارة الGداخGلية ،فGقد اكGد فGي مGارس  2016أنGه "لGألسGف لGيس لGديGنا إلGى الGيوم أي مGعلومGات
ثGابGتة يGمكن ان نبشGر بGها ونGعلن عGنها بسGبب غGياب سGلطة مGركGزيGة فGي طGرابGلس" .وقGال الGوزيGر
وقGتها ان الGتحقيق فGيها مGهمة مسGتحيلة فGي ظGل تGضارب املGعطيات املGعلقة بGاملGلف .وبGذلGك بGقي
مGوقGف الGحكومGات غGير واضGح مGن مGلف الGصحفيني سGفيان الGشورابGي ونGذيGر الGقطاري ،ومGرتGبط
بGاسGتقرار األوضGاع فGي لGيبيا .ورغGم ان تGونGس قGد اعGترفGت بGحكومGة السGراج اال ان مGوقGفها بGقي
مGGتذبGGذبGGا فGGيما يGGتعلق بGGملف سGGفيان ونGGذيGGر فGGي ظGGل الGGتغييرات املGGتواتGGرة فGGي مGGوازيGGن الGGقوى فGGي
ل GGيبيا .وق GGال ال GGجهيناوي ف GGي  27أك GGتوب GGر  2016ع GGلى ق GGناة "ف GGران GGس  "24أن "ل GGجنة ف GGي وزارة
الGخارجGية تGجتمع مGع وزارة الGعدل ووزارة الGخارجGية لGلنظر فGي املGعلومGات حGول الGصحفيني وقGد
ط GGلبنا م GGن امل GGبعوث األم GGمي إل GGى ل GGيبيا "ك GGبلر" ال GGتدخ GGل ف GGي م GGلفهما وم GGلف ال GGدب GGلوم GGاس GGي ول GGيد
الكسيكسي".

 -4أي دور لرئيس الجمهورية؟
فGG Gي ظGG Gل تGG GذبGG Gذب مGG GوقGG Gف وزارة الGG GخارجGG Gية ،أجGG Gرت تGG Gنسيقة املGG Gجتمع املGG GدنGG Gي لGG Gقاء مGG Gع رئGG Gيس
الجGمهوريGة يGوم  8سGبتمبر  ،2015والGذي أعGلن يGوم  8سGبتمبر مGن كGل سGنة يGومGا وطGنيا لحGمايGة
ال GGصحفيني اض GGاف GGة ال GGي م GGواف GGقته ع GGلى اح GGداث ال GGلجنة امل GGقترح GGة ،وال GGتي ل GGم تُG Gفَ َّع ْل ب GGعد ج Gّ Gراء
إشكاليات إجرائية ترتبط بالحكومة بعد ان عينت منظمات املجتمع املدني ممثليها.

54

اذن وبGGعد أكGGثر مGGن سGGنتني ونGGصف مGGازال مGGوقGGف الGGدبGGلومGGاسGGية الGGتونGGسية غGGير واضGGح مGGن املGGلف
وي GGنقصه ال GGطاب GGع ال GGعملي ف GGي ات GGجاه ال GGضغط أك GGثر ف GGي ظ GGل ت GGغير م GGوازي GGن ال GGقوى ف GGي ل GGيبيا.
واملGطلوب الGيوم تGقديGم مGعطيات واضGحة حGول املGلف وأن تGبني كGل األطGراف الGتي خGاضGت مGعها
ال GGحكوم GGة ال GGنقاش م GGا ق GGام GGت ب GGه أم GGام أع GGضاء ن GGواب ال GGشعب ض GGمن ج GGلسات م GGغلقة ،وأن ي GGتم
االف GGصاح ع GGن ح GGصيلة ال GGعمل ال GGحكوم GGي ف GGي م GGلف س GGفيان ون GGذي GGر وأس GGباب ت GGعثر ت GGرك GGيز ل GGجنة
مش GG Gترك GG Gة مل GG Gتاب GG Gعته .ك GG Gما ت GG Gرى األط GG Gراف امل GG Gتدخ GG Gلة ف GG Gي امل GG Gلف أن ت GG Gون GG Gس ل GG Gم ت GG Gلعب دوره GG Gا
االسGتخباراتGي الGضروري لحGمايGة مGواطGنيها سGفيان ونGذيGر وتGضافGر جGهودهGا فGي اتGجاه كGشف
الحقيقة في امللف.

 -5مسار تحقيق متعثر:
انGGطلق الGGبحث الGGتحقيقي فGGي مGGلف سGGفيان الGGشورابGGي ونGGذيGGر الGGقطاري فGGي  12جGGانGGفي 2015
تGحت عGنوان "الGقبض عGلى شGخص واحGتجازه دون اذن قGانGونGي" وقGد سجGلت ضGد مGجهول عGلى
اثر شكاية تقدم بها رئيس هيئة الدفاع األستاذ سمير بن رجب.
وب GGعد ال GGسماع GGات ال GGتي أج GGرت GGها ح GGكوم GGة ط GGبرق ملج GGموع GGة م GGن االره GGاب GGيني م GGن ب GGينهم م GGصري GGان
ولGيبيان فGي قGضية مGقتل خGمسة صGحفيني مGن قGناة بGرقGة الGليبية اعGترف أحGد املGتهمني )مGصري(
بGأنGه تGمت تGصفية سGفيان ونGذيGر ،لGتقدم الGحكومGة الGليبية تGعازيGها لGلشعب الGتونGسي اثGر اعGترافGات
املتهمني.
وبGGناء عGGلى هGGذا الGGتصريGGح الGGرسGGمي تحGGركGGت تGGونGGس فGGي اتGGجاه تGGفعيل االتGGفاقGGية املشGGتركGGة بGGينها
وبني ليبيا واملتعلقة باألحكام وتسليم كل املشتبه بهم.
ويGGنص الGGفصل الGGسادس مGGن هGGذه االتGGفاقGGية الGGتي دخGGلت حGGيز الGGتنفيذ فGGي  09سGGبتمبر ،1963
عGلى أ ّن "كGل دولGة يGمكنها أن تGطلب مGن األخGرى أن تGتولGى عGلى تGرابGها الGوطGني كGل االجGراءات
القضائية بخصوص قضية جارية".
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وحس GGب ال GGفقرة ال GGثان GGية م GGن ال GGفصل ال GGساب GGع ،ف GGإن الس GGلطة ال GGطال GGبة تُ GGعلم ب GGتاري GGخ وم GGكان ت GGنفيذ
الGGنيابGGة الGGعدلGGية حGGتى يGGتمكن الGGطرف املGGعني مGGن الGGحضور شGGخصيا أو بGGتكليف دولGGته مGGن تGGراه
مGGناسGGبا لGGلحضور ،وهGGو مGGا سGGمح لGGلقاضGGي الGGتونGGسي بGGاسGGتصدار انGGابGGة عGGدلGGية دولGGية تGGنقل عGGلى
اثGGرهGGا إلGGى لGGيبيا لGGحضور جGGلسات االسGGتماع إلGGى املGGتهمني فGGي مGGقتل سGGفيان الGGشورابGGي ونGGذيGGر
Gحججت الGGحكومGGة الGGليبية املGGؤقGGتة بGGالGGوضGGع األمGGني فGGي مGGنطقة
الGGقطاري فGGي مGGاي  .2015وقGGد تّ G
درن GGة امل GGكان امل GGفترض ل GGتنفيذ ع GGملية ال GGتصفية ،ف GGي ظ GGل وج GGوده ت GGحت س GGيطرة ت GGنظيم "داع GGش"
االرهGابGي .وقGد حGضر قGاضGي الGتحقيق الGتونGسي جGلسة اسGتماع لGلمتهم املGصري ثGم عGاد الGي
تونس.
ول GGم ي GGصطحب ال GGقاض GGي ال GGتون GGسي أي وث GGيقة أو م GGحضر اس GGتماع ل GGضمه ل GGلملف! وك GGان ق GGرار
ال GGنياب GGة ال GGعموم GGية ت GGوج GGيه ت GGهمة ال GGقتل ال GGعمد م GGع س GGاب GGقية ال GGعمد ل GGكل م GGن االره GGاب GGيني امل GGصري GGني
أحGGمد عGGبر الGGرزاق ومحGGمد رضGGوان واالرهGGابGGي الGGليبي محGGمد محGGمود عGGبد الحGGميد .وتGGرى هGGيئة
الGGدفGGاع أن االسGGتماعGGات الGGتي حGGصلت فGGي املGGلف غGGير كGGافGGية حGGتى اآلن ،خGGصوصGGا أن الGGوضGGع
األمGGني قGGد تGGغير وبسGGطت حGGكومGGة الشGGرق نGGفوذهGGا عGGلى املGGنطقة الGGتي يGGفترض أنGGه تGGمت تGGصفية
الGGصحفيني فGGيها وفGGق اعGGترافGGات االرهGGابGGيني .لGGذلGGك تGGرى هGGيئة الGGدفGGاع أنGGه مGGن الGGضروري الGGيوم
تفعيل تحرك القضاء التونسي في ملف سفيان ونذير.
املسّ G Gلمني ل GGها وذل GGك ب GGعد ان تتس GGلم م GGلف
وي GGمكن للس GGلطات ال GGتون GGسية م GGحاك GGمة ك GGل امل GGتهمني َ G
األب GGحاث وال GGتحقيقات م GGن الس GGلطات ال GGليبية ب GGال GGوس GGائ GGل ال GGدب GGلوم GGاس GGية .وط GGبق ال GGفصل  21م GGن
االتGفاقGية الGسالGف ذكGرهGا ،يGمكن لGلدولGة الGتونGسية مGحاكGمة كGل املGتهمني غGيابGيا وطGلب تسGليم غGير
الليبيني منهم.
وتGGرى هGGيئة الGGدفGGاع خGGالل لGGقاء وحGGدة الGGرصGGد مGGعها أن "السGGلطات الGGليبية لGGم تGGأخGGذ املGGلف بجGGديGGة
وأن الGقضاء الGليبي يGعانGي أزمGة حGالGيا وبGالGتالGي يGمكن االعGتماد عGلى اآللGية الGدولGية إلثGارة تGتبع
في حق من يشتبه في قتلهم للصحفيني التونسيني نذير القطاري وسفيان الشورابي.
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هيئة الدفاع تتوجّ ه لتدويل القضية:
أمGام الGتقصير الGحكومGي فGي الGتعاطGي مGع مGلف الGصحفيني سGفيان الGشورابGي ونGذيGر الGقطاري
عGGقدت هGGيئة الGGدفGGاع عGGن الGGزمGGيلني نGGدوة صGGحفية فGGي  9مGGارس  2017بGGحضور نGGاجGGي الGGبغوري
نقيب الصحفيني التونسيني وعائلتي الصحفيني سفيان الشورابي ونذير القطاري.

Gلف الGزمGيلني
وقGد عGبّر الGنقيب عGن اسGتيائGه مGن تGواصGل الGتقصير الGحكومGي فGي الGتعاطGي مGع م ّ
ال GGذي م Gّ Gر ع GGلى اخ GGتطاف GGهما س GGنتان وس GGتة أشه GGر ،وأض GGاف “م َ pر عppلى اخppتطاف الppزمppيلني
سpp pنتان وسpp pتة أشهpp pر تpp pعاقpp pبت خpp pاللpp pها عpp pلى تpp pونpp pس ثpp pالث حpp pكومpp pات مpp pختلفة
ورئpيسي جpمهوريpة ،ولpم يpت ّم حpتى اللحpظة تpقديpم مpعلومpات واضpحة تpشفي غpليل
عائلتي الزميلني بخصوص مصير ابنيهما “

وأكGد الGبغوري عGلى أ ّن الGنقابGة ولGجنة الGدفGاع وعGائGلتي الGزمGيلني لGديGهم قGناعGة راسGخة بGأنّGهما ال
يGG Gزاالن عGG Gلى قGG Gيد الGG Gحياة وأ ّن عGG Gلى دولGG Gتهم الGG Gعمل عGG Gلى إرجGG GاعGG Gهما سGG GاملGG Gني وإن كGG Gان هGG Gناك
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م GGعلوم GGات م GGغاي GGرة له GGذه ال GGقناع GGة ف GGعلى الس GGلطات ال GGتون GGسية تح Gّ Gمل م GGسؤول GGيتها وم GGكاش GGفة ال GGرأي
العام بمصيرهما الحقيقي.
م GGن ن GGاح GGيته ش َ Gدد األس GGتاذ س GGمير ب GGن رج GGب رئ GGيس ل GGجنة ال GGدف GGاع ع GGلى وج GGود ت GGقصير ك GGبير ف GGي
الGGتعاطGGي مGGع املGGلف مGGن الGGجهة الGGرسGGمية والGGسياسGGية والGGقضائGGية رغGGم مGGجهودات بGGعض أطGGراف
املجتمع املدني.
وأضGاف "هGذا الGتقصير هGو الGذي دفGعنا بحGرص مGن الGنقابGة لGتشكيل لGجنة دفGاع تGضم مجGموعGة
Gلف الGقضية ولGلضغط الGعاجGل عGلى
مGن املGحامGني املGتط ّوعGني وذلGك لGلدفGع نGحو الGتناول الجّ Gدي مل ّ
الGGدولGGة لتتحGGمل مGGسؤولGGياتGGها تGGجاه مGGواطGGنيها وحشGGد الGGرأي الGGعام لGGلمشاركGGة فGGي تحGGريGGك املGGلف
باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى".
وقGد تّ Gم خGالل الGندوة عGرض ثGالث مسGتويGات مGن التح ّGركGات الGتي سGتنتهجها الّ Gلجنة أبGرزه آلGيات
تح GGري GGك ال GGقضية وط GGنيا ودول GGيا  ،ح GGيث ع GGرض األس GGتاذ أي GGوب ال GGغدام GGسي ع GGضو ل GGجنة ال GGدف GGاع،
ج GGملة م GGن ال GGحقائ GGق ال GGتي وص GGفها ب GGامل GGفزع GGة ال س GGيما ف GGيما ي GGتع ّلق ب GGتاري GGخ ف GGتح ال GGتحقيق ال GGذي
انGطلق بGعد سGتة أشهGر مGن تGاريGخ االخGتطاف ،كGذلGك تGقصير قGاضGي الGتحقيق فGي الGتعاطGي مGع
امل GGلف و ال GGتراخ GGي ف GGي اس GGتعمال ص GGالح GGيات GGه ال GGتي ي GGخ ّول GGها ل GGه ال GGدس GGتور وم GGا وص GGفه غ GGدام GGس
“بGGالGGفضيحة ” وتGGساءل قGGائGGال ” كpيف لpقاضpي التحقيق أن تpكون لpه كpل الpصالحpيات
الpتي تpخوّل لpه الpتقدّم فpي املpلف واسpتجواب األطpراف املpتداخpلة فpي الpقضية ولpم
يحّ pرك سpاكpنا لحّ pد اللحpظة ،وقpد سpافpر إلpى لpيبيا وعpاد بpخفيّ حpنّي ولpم يpجب عpلى
عpديpد الpتساؤالت املpطروحpة فpي املpلف سpيما الpتصريpحات األخpيرة الpتي صpدرت عpن
اإلرهابي على قناة الحدث الليبية “
وأضGGاف الGGغدامGGسي أ ّن هGGذا الGGتعامGGل كGGان كGGارثGGيا مGGع مGGلف اخGGتفاء الشGGروابGGي والGGقطاري وهGGو
غير مقبول تماما .
مGGن نGGاحGGيتها قGGدمGGت األسGGتاذة نGGزيGGهة بGGوذيGGب عGGضو لGGجنة الGGدفGGع سGGبل تGGدويGGل مGGلف الGGزمGGيلني مGGن
خالل االنطالق من مقاربتني رئيسيتني وهما:
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GتوجGه لGلمحكمة الGجنائGية الGدولGية سGيما أ ّن تGونGس دولGة عGضو فGيها ومGن حّ Gقها الGتق ّدم بGشكاوى
ال ّ G
لدى امل ّدعي العام للمحكمة.
Gبت بGGأربGGعة
أمGGا فGGي مGGقاربGGتها الGGثانGGية ر ّكGGزت عGGلى أ ّن املGGحكمة الGGجنائGGية الGGدولGGية مG
Gختصة فGGي الّ G
ّ
جGGرائGGم وهGGي جGGرائGGم ضّ Gد االنGGسانGGية وجGGرائGGم الحGGرب وجGGرائGGم الGGعدوان وجGGرائGGم اإلبGGادة  ،وتGGدخGGل
ج GGري GGمة االخ GGتطاف وج GGري GGمة االخ GGتفاء القس GGري ض GGمن أرك GGان الج GGرائ GGم ض GGد اإلن GGسان GGية امل GGوثّ GGقة
بالنظام األساسي للمحكمة.
كGGما أ ّن جGGريGGمة االخGGتطاف هGGي انGGتهاك صGGارخ يGGدخGGل فGGي بGGاب الجGGرائGGم ض ّ Gد اإلنGGسانGGية لGGذلGGك
GتوجGه لGلم ّدعGي الGعام لGلمحكمة الGجنائGية الGدولGية وطGرح املGلف مGن هGذا الGباب الGذي
تGعتزم الGهيئة ال ّ G
ذكر سابقا.
وقGد اجGتمعت وحGدة الGرصGد بGمركGز السGالمGة املGهنية بGالGنقابGة الGوطGنية لGلصحفيني الGتونGسيني فGي
 11مارس لتدارس الوضع والحصول على تفاصيل تق ّدم امللف وآليات دعمه.
Gلف ال GGزم GGيلني س GGفيان ال GGشوراب GGي ون GGذي GGر ال GGقطاري ق GGد ت GGشكلت ب GGمقرّ
وك GGان GGت ه GGيئة ال GGدف GGاع ف GGي م ّ G
الGنقابGة يGوم  9جGانGفي  2017ملGتابGعة مGسار الGبحث الGقضائGي فGي املGلف بGرئGاسGة املGحامGي سGمير
بن رجب.
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و نGظرت الّ Gلجنة فGي جGلسة يGوم األربGعاء  10جGانGفي  2017فGي مGسار الGبحث الGقضائGي بGملف
الصحفيني بحضور رئيس النقابة ناجي البغوري وعائلتي سفيان الشورابي ونذير القطاري.
و ب GGعد ال GGتداول ف GGي ح GGيثيات امل GGلف ال GGقضائ GGي وض GGعت ل GGجنة ال GGدف GGاع ت GGص ّورا ع GGام GGا ل GGعملها
وح ّ Gددت امل GGحاور ال GGتي س GGتعمل ع GGليها أث GGناء م GGباش GGرة م GGهام GGها ض GGمن امل GGلف ال GGتحقيقي امل GGفتوح
بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب .

ك GGما ت ّ Gم ه GGيكلة ل GGجنة ال GGدف GGاع ع GGن ال GGزم GGيلني وت GGكليف األس GGتاذ س GGمير ب GGن رج GGب ب GGرئ GGاس GGة ال GGلجنة
وتكليف األستاذ أيوب الغدامسي بالعالقة مع اإلعالم.
وفي  31جانفي  2017أصدرت الهيئة بيانا دعت فيها إلى :
– ضGرورة تحGديGد مGوعGد لGسماع الGقائGمني بGالGحقّ الGشخصي حGول مGعطيات مسGتجدة تسGتدعGي
GتوجGGه ل GGقاض GGي
اتّ GGخاذ إج GGراءات م GGناس GGبة وب GGأق GGصى س GGرع GGة وع GGلى ه GGذا األس GGاس ق Gّ Gررت ال GGهيئة ال G ّ G
التحقيق الراجع له النظر في امللف بطلبات مح ّددة سيت ّم اإلعالم عنها في وقت الحق .
– ضGG Gرورة سGG Gماع واسGG Gتنطاق األطGG Gراف املGG GتداخGG Gلة فGG Gي املGG Gلف والGG Gتي أدلGG Gت بGG GتصريGG Gحات فGG Gي
خصوص مقتل الزميلني.
كGما تGناولGت هGيئة الGدفGاع خGالل االجGتماع إمGكانGية تGدويGل الGقضية مGن خGالل تحGريGر ورقGة عGمل
Gتضمن إمGGكانGGية رفGGع مGGذ ّكGGرة لGGلم ّدعGGي الGGعام بGGاملGGحكمة الGGجنائGGية الGGدولGGية وحGثّه عGGلى فGGتح تGGحقيق
تG
ّ
فGي قGضية خGطف الGزمGيلني بGاعGتبار أ ّن الخGطف يGصنّف مGن الجGرائGم املGرتGكبة ضّ Gد اإلنGسانGية و
التي يعاقب عليها القانون الدولي واملحكمة الجنائية الدولية.
وف GGي ه GGذا ال GGسياق شّ G Gدد أع GGضاء ه GGيئة ال GGدف GGاع ع GGلى رغ GGبتهم ف GGي ت GGدوي GGل امل GGلف وأنّ GGه ب GGات م GGن
ال GGضروري تح GGميل ك Gّ Gل األط GGراف امل GGتداخ GGلة ف GGي امل GGلف م GGسؤول GGيتها ،وع GGلى ه GGذا األس GGاس تح Gّ Gمل
الهيئة جميع األطراف ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية بعد التدويل.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلباتها لقاضي التحقيق املكلف بامللف.
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Gمقر ال GG Gنقاب GG Gة ال GG Gوط GG Gنية ل GG Gلصحفيني
ك GG Gما اج GG Gتمعت م GG Gساء ال GG Gيوم الخ GG Gميس  02م GG Gارس  2017ب ّ G G
Gلف الGزمGيلني املGفتوح
الGتونGسيني وذلGك فGي إطGار سGلسلة مGن الّ Gلقاءات ملGتابGعة مGسار الGبحث فGي م ّ
بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب.
GوجهGGت بGGطلبات مGGكتوبGGة
وقGGد صGّ Gرح األسGGتاذ سGGمير بGGن رجGGب رئGGيس هGGيئة الGGدفGGاع أ ّن الGGهيئة قGGد تّ G
ل GGقاض GGي ال GGتحقيق امل GGك ّلف ب GGامل GGلف ال Gذّي شه GGد ت GGقصيرا ك GGبيرا  ،وأض GGاف ” أ ّ
ن الppهيئة ق ّ pدمppت
رسpالpة قpويّpة الّ pلهجة لpلقاضpي مpوصpية إيّpاه بpتناول املpلف بجpديpة أكpبر وأ ّ
ن أعpضاء
الهيئة مستعدّون لتقديم ّ
كل أشكال املساعدة للوصول للحقيقة”.
Gضمنة فGGي تGGقريGGر كGGتابGGي سGGتتّم
وأ ّكGGد بGGن رجGGب أنّGGه ت ّ Gم تGGقديGGم مجGGموعGGة مGGن الGGطلبات لGGلقاضGGي مّ G
متابعة مدى تنفيذها نقطة بنقطة من قبل أعضاء الهيئة.

 -6التوصيات :
ب GG Gعد ك GG Gل ه GG Gذه ال GG Gسنوات وت GG Gعثر امل GG Gلف ال GG Gخاص ب GG Gإخ GG Gتطاف ال GG Gصحفيني ال GG Gتون GG Gسيني س GG Gفيان
الشورابي ونذير القطاري فإن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني توصي بـ :
 دعGم جGانGب الGتحقيق عGبر ارسGال الGقاضGي مجGددا الGي لGيبيا السGتكمال االجGراءات الGقضائGيةالتي عطلها الوضع األمني.
 تGدعGو الGطرف الGليبي الGي تحGمل مGسؤولGيته فGي حGمايGة املGواطGنني الGتونGسيني والGتحقيق الجGديفي ملف اختطاف الصحفيني سفيان الشورابي ونذير القطاري.
 املGسؤولGني عGلى الGسياسGة الGخارجGية إلGى اسGتخدام كGل األسGالGيب الGدبGلومGاسGية املGتاحGة الثGارةامللف على املستوى الدولي.
 تدعو الحكومة إلى تفعيل قرار احداث اللجنة املشتركة للعمل على امللف. تGG GطالGG Gب مجGG Gلس نGG Gواب الGG Gشعب بGG Gعقد جGG Gلسة ب G GرملGG GانGG Gية مGG Gغلقة لGG GالسGG Gتماع الGG Gي وزارء الGG Gعدلوالداخلية والدفاع والخارجية .
 -تطالب بتركيز لجنة تحقيق برملانية في ملف اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري.
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