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البند  11من قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
بتاريخ  20نوفمبر من العام 2017
تUهيب بUالUدول أن تUعمل فUي إطUار الUقانUون واملUمارسUة الUعملية ،عUلى إيUجاد وإدامUة بUيئة آمUنة ومUواتUية لUلصحفيني
لكي يقوموا بعملهم باستقاللية ودون تد ّ
خل ال موجب له وذلك بوسائل منها :
ا .وضع التدابير التشريعية
ب .دع UUم ال UUجهاز ال UUقضائ UUي ل UUلنظر ف UUي إم UUكان UUية ت UUنفيذ أنش UUطة ل UUلتدري UUب وإذك UUاء ال UUوع UUي ودع UUم ال UUتدري UUب
والتوعية.
ج .رصد االعتداءات على الصحفيني بانتظام
UوجUهة ضّ Uد الUصحفيني ،مUصنّفة
د .جUمع وتحUليل بUيانUات كUمية ونUوعUية محّ Uددة عUن االعUتداءات وأعUمال الUعنف امل ّ U
حسب عوامل منها الجنس،
ه .اإلدانة العلنية واملمنهجة للعنف واالعتداءات.
و .تخصيص املوارد الالّزمة للتحقيق في هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ووضع وتنفيذ استراتيجيات .
ز .اتّUخاذ إجUراءات تUحقيقية مUأمUونUة ومUراعUية لUالعUتبارات الUجنسانUية ،مUن أجUل تUشجيع الUصحفيات عUلى اإلبUالغ
ّ
يتعرضن لها و تقديم الدعم الكافي ..
عن االعتداءات التي
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مقدّمة عامة
تUUزامUUن شهUUر نUUوفUUمبر مUUع إحUUياء ذكUUرى الUUيوم الUUعاملUUي ملUUناهUUضة اإلفUUالت مUUن الUUعقاب فUUي الجUUرائUUم املUUرتUUكبة ض Uدّ
الUUصحفيني  ،وقUUد اخUUتار االتّUUحاد الUUدولUUي لUUلصحفيني ومUUف ّوضUUية حUUقوق اإلنUUسان إحUUياءه فUUي تUUونUUس وقUUد أطUUلق
االتّUUحاد الUUدولUUي مUUبادرة جUUديUUدة هUUي "مشUUروع اتّUUفاقUUية دولUUية لحUUمايUUة الUUصحفيني" فUUي مUUناطUUق الUUنزاع املس ّ Uلح
واملUUناطUUق الUUتي تشهUUد اسUUتقرارا و تUUضمن مUUقترح االتّUUحاد الUUدولUUي لUUلصحفيني تUUركUUيز آلUUية دولUUية "لUUجنة سUUالمUUة
الUUصحفيني" صUUلب األمUUم املتحّ Uدة لUUلنظر فUUي الUUبالغUUات الUUفرديUUة والUUتحقيق فUUي االنUUتهاكUUات الUUجسيمة واملUUمنهجة
التي تطال الصحفيني.
و ي UUق ّدم امل UUقترح ت UUص ّورا واض UUحا ل UUآلل UUيات ال UUوط UUنية ال UUتي ي UUمكن ل UUلدول األع UUضاء ال UUتي ص UUادق UUت ع UUلى االتّ UUفاق UUية
تركيزها لإلنذار املب ّكر واالستجابة السريعة ملل ّفات االعتداءات التي ترفع إليها.
هUUذه االتّUUفاقUUية سUUتجعل طUUموح الUUصحفيني الUUتونUUسيني فUUي تUUركUUيز آلUUية وطUUنية مسUUتقلة حUUول سUUالمUUة الUUصحفيني
ووض UUع ح ّ Uد ل UUإلف UUالت م UUن ال UUعقاب مش UUروع UUا ،ف UUمن ال UUضروري ال UUيوم أن ت UUكون ه UUناك م UUنظوم UUة ت UUتل ّقى ال UUشكاوى
وتUنظر وتUفصل فUيها وتUحيل املUلفات إلUى األطUراف الUوطUنية ذات الUنظر سUواء كUانUت قUضائUية أو شUبه قUضائUية أو
تشريعية أو تنفيذية.
وقUد بUات هUذا املUطلب الUيوم أقUرب إلUى الUتحقيق فUي ظ ّUل طUرح مشUروع قUانUون أسUاسUي لـ "هUيئة حUقوق اإلنUسان"
وال UUتي ي UUمكن أن ت UUكون ح UUاض UUنة ل UUلجنة ق UUارة لس UUالم UUة ال UUصحفيني ت UUرص UUد االع UUتداءات ال UUتي ت UUطال ال UUصحفيني
وت UUحقق ف UUيها وت UUضع اس UUترات UUيجية لتحس UUني وض UUع ح UUري UUة ال UUصحاف UUة وض UUمان ح UUق امل UUواط UUن ف UUي ال UUحصول ع UUلى
املعلومة وتقديم املساعدة للصحفيني في هذا املجال.
أمUام تUواصUل هUذه االعUتداءات واتّUخاذهUا أشUكاال جUديUدة بUتط ّور الUتقنيات الحUديUثة لUلتواصUل وعUودة ارتUفاع نUسق
االعUUتداءات بUUات مUUن الUUضروري إيUUجاد إطUUار رسUUمي يUUقيم الUUدلUUيل عUUلى مUUدى الUUتزام السUUلطة الUUسياسUUية وتUUبنّيها
ملUبدأ حUريUة الUصحافUة ،خUاصUة وأن تUونUس عUلى أبUواب عّ Uدة مUتغيّرات سUياسUية واجUتماعUية سUيكون اإلعUالم فUيها
بUUوصUUلة لUUضمان حUUسن سUUيرهUUا وتحسUUني أوضUUاع املUUواطUUنني وضUUمان حUUقوقUUهم كUUما كUUان دائUUما مUUما يUUتط ّلب عUUمله
خUUارج إطUUار الUUضغط والهUUرسUUلة والUUتضييقات وتحUUديUUد مUUجال الUUعمل وفUUي ظUUل بUUيئة آمUUنة تUUرتUUقي بUUجودة املUUنتوج
املوجه للرأي العام.
ّ

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني
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اعتداءات شهر نوفمبر 2017
مقدمة:
تUراجUعت وتUيرة االعUتداءات عUلى الحUر ّيUات الUصحفية خUالل شهUر نUوفUمبر مUن الUعام  2017مجّ Uددا ،ووثّUقت وحUدة
رصUد االعUتداءات عUلى الUصحفيني بUمركUز السUالمUة املUهنية بUالUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني  10اعUتداءات
ض ّ Uد  11ص UUحفيا وم UUؤس UUسة إع UUالم UUية ،م UUن ب UUينهم  7ص UUحفيات و  4ص UUحفيني ي UUعملون ف UUي  3ق UUنوات ت UUلفزي UUة و4
إذاعUات و صUحيفة ومUواقUع الUكترونUية .وكUان شهUر أكUتوبUر  2017قUد شهUد ارتUفاع وتUيرة االعUتداءات حUيث سجUلت
UؤسUUسة إع UUالم UUية م UUن ب UUينهم  11ص UUحفية و 21ص UUحفيا ي UUعملون ف UUي 5
ال UUوح UUدة  15اع UUتداء ض ّ Uد  32ص UUحفيا وم U ّ U
قنوات تلفزية و 11إذاعات و 3صحف و 2مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
نوفمبر

اإلعتداءات

10

املعتدى عليهم  :صحفي/ة

11

11

10

11

صحفية

10

9

صحفي

صحفي
36%

صحفية
64%
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مواقع اإلكترونية
11%
صحيفة
11%

تلفزة
33%

إذاعة
44%

مواقع اإلكترونية

صحيفة

تلفزة

إذاعة

وقUد تUص ّدر املUواطUنون واملUوظّUفون الUعمومUيون واملUجهولUون صUدارة تUرتUيب املUعتديUن خUالل هUذا الشهUر بUاعUتداءيUن
لّ U
Uكل م UUنهم ف UUي ح UUني ع UUاد ك UUل م UUن ال UUقضاء واألح UUزاب ال UUسياس UUية إل UUى ق UUائ UUمة امل UUعتدي UUن ع UUلى ال UUصحفيني و دخ UUل
الكتّاب على قائمة املعتدين أل ّول مرة خالل األشهر التسع السابقة.
الUالّفUت خUالل هUذا الشهUر هUو تUراجUع االعUتداءات األمUنية عUلى الUصحفيني لUكونUوا مUسؤولUني هUذا الشهUر مUسؤولUني
على اعتداء وحيد.

2

مجهولون

2

موظفون عموميون

األمنيون

1

املواطنون

2

2
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1.5

1

القضاء

1

األحزاب السياسية

1

الكتاب

1

0.5

0
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األم UUر الU Uالّف UUت خ UUالل ه UUذا الشه UUر ت UUمثّل ف UUي ع UUودة الته UUدي UUدات ل UUتطال ال UUصحفيني ف UUي  3ح UUاالت وع UUودة ال UUتتّبع
الUUقضائUUي لUUتطال الUUصحافUUيني فUUي حUUالUUة وحUUيدة هUUذا الشهUUر .وتUUواصUUلت حUUاالت املUUنع مUUن الUUعمل واملUUضايUUقات
وسجUلت وحUدة الUرصUد حUالUتي مUضايUقة و  3حUاالت مUنع مUن الUعمل فUي الUوقUت الUذي تUراجUع فUيه عUدد االعUتداءات
ّU
ليصل هذا الشهر اعتداء وحيد )لفظي(.
تهديدات

اعتداء لفظي

مضايقة

تتبع عدلي

منع من العمل
30%

مضايقة
20%

منع من العمل

تهديدات
30%

اعتداء لفظي
تتبع عدلي 10%
10%

وقUد كUانUت النسUبة األكUبر مUن االعUتداءات عUلى الUصحفيني فUي تUونUس الUعاصUمة الUتي شهUدت  8اعUتداءات  ،ووقUع
تسجيل اعتداء في ّ
كل من واليات تطاوين وقفصة.
قفصة

تطاوين

تطاوين
10%

تونس

قفصة
10%

تونس
80%
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تواصل التضييقات واملنع من العمل
حUاالت املUضايUقة واملUنع مUن الUعمل مUن االعUتداءات الUتي تخUلق قUيود غUير مشUروعUة عUلى عUمل الUصحفيني وتحUرم
املUواطUن مUن حّ Uقه الUدسUتوري فUي الUحصول عUلى املUعلومUة وقUد اتّخUذت أشUكال جUديUدة هUذا الشهUر عUبر الUبيانUات
ال UUتي ص UUدرت ع UUن ح UUزب س UUياس UUي وع UUن ال UUقضاء ال UUعسكري .ك UUما ت UUواص UUلت ف UUي ش UUكلها ال UUتقليدي ع UUبر انخ UUراط
املUUوظّUUفني الUUعمومUUيني واملUUواطUUنني فUUيها عUUبر حUUجب املUUعلومUUة أو مUUنع تUUداولUUها ويUUقف املUUنشور عUUدد  4الUUذي لUUم يUUتم
إلغاءه رسميا إلى اليوم حاجزا أمام الصحفيني لتأدية عملهم بشكل موضوعي ومتوازن.
سجUUلت وحUUدة الUUرصUUد فUUي هUUذا الUUصدد حUUالUUتي مUUضايUUقة و  3حUUاالت مUUنع مUUن الUUعمل طUUالUUت الUUصحفيني فUUي
وقUUد ّU
مناطق مختلفة من الواليات التونسية.
• القضاء العسكري يضايق الصحفيني
• املكان  :تونس
• التاريخ  10 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم  :قطاعي
• املعتدي  :القضاء
• الوقائع :
أصUUدرت الUUوكUUالUUة الUUعامUUة إلدارة الUUقضاء الUUعسكري بUUيانUUا تUUضمن نUUقدا لUUلتناول اإلعUUالمUUي ملUUلف الUUتآمUUر عUUلى أمUUن
وجه UUت ف UUيه ال UUتهمة إل UUى رج UUل األع UUمال ش UUفيق ج UUراي UUة وق UUيادات أم UUنية رف UUيعة م UUعتبرة أنّ
ال UUدول UUة ال UUخارج UUي ال UUذي ّ
مس UUت م UUن ق UUري UUنة ال UUبراءة وأنّ UUه ت ّ Uم خ UUالل ال UUحصص ال UUتي ت UUناول UUت امل UUوض UUوع نش UUر وث UUائ UUق
امل UUحتوي UUات اإلع UUالم UUية ّU U
التحقيق قبل تالوتها في جلسة علنية.
ويUUأتUUي الUUبيان فUUي تUUواصUUل لسUUلسلة مUUن الUUبيانUUات الUUصادرة خUUالل شهUUر أكUUتوبUUر الUUفارط فUUي عUUالقUUة بUUالUUتعاطUUي
انجر عنها موتى ومفقودين.
اإلعالمي مع قضايا رأي عام كحادثة اصطدام خافرة عسكرية بقارب والتي
ّ
• الرأي القانوني :
ال بّ Uد مUن الUتذكUير فUي هUذا اإلطUار بUبعض الUثوابUت الUقانUونUية املUتع ّلقة بUالنشUر بUخصوص الUقضايUا املUنشورة أمUام
القضاء:
يحجر الفصل  61من املرسوم  115نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة علنية.
ّ
‣
التحرش الجنسي ض ّد القصر مع ذكر هوية الضحية.
يحجر نقل معلومات عن جرائم االغتصاب أو
ّ
‣
ّ
يحجر نشر املواد اإلباحية عن األطفال.
ّ
‣
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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يحجUUر النشUUر بUUواسUUطة الUUنقل الUUسمعي أو الUUبصري إالّ بUUإذن املUUحكمة بUUخصوص الجUUرائUUم املUUنصوص
ّU
‣
عليها بالفصول من  201إلى  240باملجلة الجزائية.
يحجUر تUناول قUضايUا الUثلب املUتع ّلقة بUالUحياة الUخاصUة أو بUخصوص جUرائUم أنUقضت بUالUعنف أو الUتقادم
ّU
‣
أو بUUاسUUترداد الUUحقوق وكUUذلUUك بUUقضايUUا ثUUبوت النسUUب والUUطالق و اإلجUUهاض )يUUمكن نشUUر األحUUكام بUUإذن
من املحكمة(.
‣ يمكن للمحاكم تحجير النشر في القضايا املدنية.
يحجر نشر أسرار مفاوضات الدوائر القضائية.
ّ
‣
‣ تحجير التصوير داخل قاعات املحاكم إالّ بإذن قضائي.
عUUلى الUUصحفيني واملUUحامUUني تUUجنّب الحUUديUUث عUUن تUUفاصUUيل االسUUتنطاقUUات واألد ّلUUة وغUUيرهUUا احUUترامUUا ملUUبدأ سUUريUUة
ألي ضUغط
األبUحاث وقUريUنة الUبراءة فUي املUقابUل ي ّ
Uنص الUفصل  11مUن املUرسUوم  115أنUه يUمنع تUعريUض الUصحفي ّ
من جانب أي سلطة.

• النهضة تضايق موقع "الجريدة"
• املكان  :تونس
• التاريخ  23 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم :موقع الجريدة
• املعتدي  :حزب سياسي
• الوقائع :
أص UUدرت ح UUرك UUة ال UUنهضة ب UUالغ UUا ق UUال UUت ف UUيه أنّ UUها س UUتشرع ف UUي ات UUخاذ إج UUراءات ق UUان UUون UUية ض ّ Uد م UUوق UUع "الج UUري UUدة"
اإلل UUكترون UUي بس UUبب م UUا اع UUتبرت UUه "م UUمارس UUة ال UUتشوي UUه وال UUتضليل اإلع UUالم UUي ف UUي ح UUقّ الح UUرك UUة وق UUيادات UUها وخ UUاص UUة
رئيسها راشد الغنوشي".
وجUاء فUي الUبالغ ،أ ّن مUوقUع "الجUريUدة" نشUر خUبرا غUير صUحيح يقحUم الUغنوشUي فUي الئUحة جUديUدة لUإلرهUاب ،رغUم
أ ّن املUUوقUUع األجUUنبي الUUذي نشUUر الUUخبر قUUام بUUسحبه ألنّUUه خUUاط— لUUك ّن املUUوقUUع الUUتونUUسي لUUم يUUفعل رغUUم الUUتوضUUيحات
التي ق ّدمتها حركة النهضة في بالغها الصادر يوم .23/11/2017
وأفUUاد بUUاسUUل تUUرجUUمان رئUUيس تحUUريUUر املUUوقUUع لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية بUUالUUنقابUUة الUUوطUUنية لUUلصحفيني
ال UUتون UUسيني" :ل UUسنا أول م UUوق UUع ينش UUر ال UUخبر .وق UUد ق UUمنا ب UUبحث ف UUي م UUوق UUع اتّ UUحاد ع UUلماء املس UUلمني وف UUي امل UUواق UUع
Uبني أ ّن الUUغنوشUUي حUUضر مUUؤتUUمر االتّUUحاد الUUذي ُعUUقد بUUأنUUقرا بUUتركUUيا سUUنة  . 2014ورغUUم عUUدم تUUل ّقينا
اإلخUUباريUUة ،وتّ U
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تUUوضUUيحا رسUUميا مUUن قUUبل الحUUركUUة حUUول الUUخبر ،فUUقد نشUUرنUUا الUUتوضUUيح الUUذي نشUUر عUUلى مUUوقUUع "جUUوهUUرة أف أم"
واملق ّدم من قبل الناطق باسم الحركة عماد الخميري.
• الرأي القانوني :
أي سUUلطة ويUUعتبر
يّ U
ألي ضUUغط مUUن جUUانUUب ّ
Uنص الUUفصل  11مUUن املUUرسUUوم  115أنّUUه ال يUUجوز تUUعريUUض الUUصحفي ّ
الUتلويUح بUالّ Uلجوء إلUى الUقضاء ضّ Uد املUوقUع نUوعUا مUن الUضغط الUسياسUي وطUبق الUفصل  33مUن املUرسUوم فUإنّUه يUحقّ
لّ U
Uكل شUUخص أن يUUطلب تUUصحيح كUّ Uل مUUقال وردت فUUيه مUUعلومUUات خUUاطUUئة  ،كUUما يUUكفل الUUفصل  40حUUقّ الUUر ّد ويUUلزم
الUقانUون الUصحفي واملUواقUع بنشUر الUتصحيحات والUردود ويUمكن إجUبارهUا عUلى ذلUك قUضائUيا وإذا تUوفّUرت شUروط
الصحة واملصلحة.

• منع صحفيات من تغطية افتتاح السنة القضائية
• املكان  :تونس
• التاريخ  9 :نوفمبر 2017
• املddعتدى عddليهم :خddولddة السddليتي الddصحفية بddإذاعddة
ش ddمس أف أم وس ddناء ب ddوغ ddمادة ال ddصحفية ب ddإذاع ddة
"أي أف أم" وال d d d d dصdحdفdيdة س d d d d dعdيdدة امل d d d d dيdسdاوي
الصحفية بجريدة "الصباح"
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
ب UUمناس UUبة اف UUتتاح ال UUسنة ال UUقضائ UUية ب UUقصر ال UUعدال UUة ب UUال UUعاص UUمة
بUUإشUUراف الUUرئUUاسUUات الUUثالثUUة يUUوم الخUUميس  09نUUوفUUمبر ، 2017
Uعرض عUدد مUن الUصحفيني لUلمنع مUن الUعمل مUن جUانUب أعUوان األمUن وأعUوان األمUن الUرئUاسUي بUتع ّلة وجUوب
ت ّ
استظهارهم بتكليف بمهمة.
وأفUادت الUصحفية خUولUة السّ Uليتي لUوحUدة رصUد وتUوثUيق االنUتهاكUات بUالUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني أنّUها
UوجهUت نUحو قUصر الUعدالUة مUن
تUل ّقت تUكليفا مUن قUبل مUديUر تحUريUر إذاعUة شUمس أف أم املUنجي الUخضرواي وقUد ت ّ
أجل تغطية افتتاح السنة القضائية لكنّه ت ّم منعها من جانب أعوان أمن وأعوان األمن الرئاسي.
وأضUUافUUت السّ Uليتي أنّUUها ورغUUم االسUUتظهار بUUبطاقUUتها الUUصحفية وبUUطاقUUة تUUعريUUفها الUUوطUUنية إالّ أ ّن األعUUوان طUUلبوا
Uقر قUUصر الUUعدالUUة .وقUUد حUUاولUUت تUUوضUUيح أنّUUها
مUUنها االسUUتظهار بUUوثUUيقة الUUتكليف بUUاملّ U
Uهمة حUUتىّ تUUتم ّكن مUUن دخUUول مّ U
صUحفية ولUديUها مUا يUثبت هّ UويUتها وأ ّن وثUيقة الUتكليف بUاملUهمة غUير قUانUونUية ثّ Uم حUاولUت الUدخUول مUن األنUهج املUحاذيUة
لقصر العدالة لك ّن أعوان األمن منعوها من الدخول إلى قصر العدالة.
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وقUUد طUUال املUUنع سUUناء بUUوغUUمادة الUUصحفية بUUإذاعUUة "أي أف أم" والUUصحفية سUUعيدة املUUيساوي الUUصحفية بجUUريUUدة
"الصباح".
ومUUن جUUهة أخUUرى أفUUادت عUUائUUدة الUUقليبي املUUكلفة بUUاإلعUUالم واالتّUUصال بUUمصالUUح رئUUاسUUة الجUUمهوريUUة لUUوحUUدة الUUرصUUد
بUمركUز السUالمUة املUهنية بUالUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني  " :الUجهة املUن ّ
ظمة للحUدث فUي عUالقUة بUالUصحفيني
هUي مUصالUح رئUاسUة الجUمهوريUة و تّ Uم الUسماح فUقط لUفريUق الUتلفزة الUوطUنية بUالUنقل املUباشUر بUاعUتبار وجUود اتّUفاق
بني الطرفني".
مUUضيفة " سUUبب مUUنع الUUصحفيني يUUعود إلUUى عUUدم اتّUUصال الUUصحفيني بUUمصالUUح رئUUاسUUة الجUUمهوريUUة مسUUبقا مUUن
أجUUل الUUتنسيق بUUحكم أ ّن هUUناك عUUديUUد الUUضيوف واملUUشاركUUني فUUي الحUUدث بUUما فUUيها ديUUبلومUUاسUUيني وهUUو مUUا يUUتط ّلب
تنسيق وتنظيم مسبق خاصة وأ ّن الفضاء ال يسمح بتواجد الجميع".
• الرأي القانوني:
ي UUمثّل م UUنع ال UUصحفيني م UUن ال UUول UUوج إل UUى ق UUصر ال UUعدل ت UUعطيال لح UUريّ UUة ال UUشغل وف UUرض UUا ل UUقيود ت UUعوق ح UUري UUة ت UUداول
UؤسUسات اإلعUالم فUي الUحصول عUلى املUعلومUات ومUن شUأنUها
املUعلومUات وتUحول دون تUكافUؤ الUفرص بUني مUختلف م ّU U
حر وتع ّددي وش ّفاف طبق الفصل  9من املرسوم .115
تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ
لUم ي ّ
Uتضح حسUب تUحقيقات وحUدة الUرصUد الUجهة املUنظّمة للحUدث هUل هUي رئUاسUة الجUمهوريUة أم املجUلس األعUلى
UؤسUUسات االعUUالم كUUما أنّ
لUUلقضاء وتUUم مUUنح امUUتياز الUUتغطية لUUلقناة الUUوطUUنية األولUUى دون سUUواهUUا وهUUو تUUمييز بUUني مU ّ U
UوضUح قUواعUد اعUتماد الUصحفيني لUتغطية الحUدث مسUبقا حUتى تUقوم ك ّUل مUؤسUسة بUاإلجUراءات
الUجهة املUنظمة لUم ت ّ U U U
Uمهمة أو االتّ UUصال
امل UUطلوب UUة وت UUقوم ب UUال UUتال UUي ب UUال UUتغطية ف UUي ظ UUروف م UUري UUحة م UUثل امل UUطال UUبة ب UUاالس UUتظهار ب UUإذن ب ّ U
بUUمصالUUح رئUUاسUUة الجUUمهوريUUة لUUلتسجيل فUUي تUUغطية الحUUدث وبUUذلUUك خUUالUUف مUUن ّ
ظم الحUUدث الUUفصل  9مUUن املUUرسUUوم
Uؤس UUسات اإلع UUالم
 115ب UUوض UUع ق UUيود ت UUحول دون ح UUري UUة ت UUداول امل UUعلوم UUات ودون ت UUكاف UUؤ ال UUفرص ب UUني م UUختلف م U Uّ U
حر وتع ّددي.
وتعطيال لحقّ املواطن في إعالم ّ

• منع الحوار التونسي من العمل في تونس
• املكان  :تونس
• التاريخ  16 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم  :مروى محجوب وهشام عبد السيد فريق عمل الحوار التونسي
• املعتدي  :موظفون عموميون
• الوقائع :
Uحصة "م UUا ل UUم ي UUقل" ب UUقناة ال UUحوار ال UUتون UUسي ال UUخاص UUة ل UUلمنع م UUن ال UUعمل م UUن ق UUبل
Uعرض ال UUفري UUق ال UUصحفي ل ّ U
تّ U
Uصحة ال UUعموم UUية ال UUعمران ال UUتاب UUعة ل UUلصندوق ال UUوط UUني ل UUلضمان االج UUتماع UUي وذل UUك ع UUلى خ UUلفية
ال UUعام UUلني ب UUامل ّ U
Uصص
الUUتحقيق الUUذي تّ Uم بUUثه يUUوم الخUUميس  16نUUوفUUمبر  2017تUUحت عUUنوان " 100مUUليار سUUرقUUة أدويUUة" والUUذي خّ U
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جUUزء مUUنه لUUلمصحة املUUذكUUورة مUUن عUUمليات
س UUرق UUة ب UUال UUصيدل UUية وأث UUناء ن UUقل ش UUحنات
أدوي UU Uة م UU Uن ال UU Uصيدل UU Uية امل UU Uرك UU Uزي UU Uة إل UU Uى
Uصحة وأيUUضا حسUUب مUUا ت ّ Uم ذكUUره فUUي
املّ U
الUUتقريUUر الUUصادر عUUن دائUUرة املUUحاسUUبات
وال UUذي ذك UUر ع UUمليات س UUرق UUة ب UUامل UUليارات
Uصحة
بUمصحتني عUمومUيتني إحUداهUما م ّ
العمران.
وأفUUادت مUUحجوب لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز
الس UU Uالم UU Uة امل UU Uهنية ب UU Uال UU Uنقاب UU Uة ال UU Uوط UU Uنية
Uوجه UU U Uت
ل UU U Uلصحفيني ال UU U Uتون UU U Uسيني " :ت ّ U U U
صUUحبة املUUص ّور الUUصحفي هUUشام عUUبد
UؤسUUسة احUUتجاجUUا عUUلى تUمّ
Uصحة الUUعمران لUUتغطية اإلضUUراب الUUذي نUفّذه الUUعامUUلون بUUاملU ّ U
الUUس ّيد إلUUى مّ U
بثّه في حلقة "ما لم يقل" بتاريخ  16نوفمبر  ،2017لك ّن املحتجني عمدوا إلى منعنا من العمل".
UوجUUه أحUUد الUUعامUUلني نUUحوي فUUور تUUفطّنه إلUUى املUUصدح الUUذي أحUUمله وطUUلب مUUني الخUUروج
وأضUUافUUت مUUحجوب " :تUّ U
قUائUال " أخUرجUوا عUلينا  ،الUحوار مUا تUص ّورش ،أخUرجUو عUلينا وحUد مUاهUو بUاش يUجاوبUك" ،وتجUمهر حUولUنا عUدد مUن
يحتجون".
العاملني وهم
ّ
UوجUUه ن UUحوه UUا وق UUال ل UUها "إذا ان UUت م UUن ق UUناة ال UUحوار
وأض UUاف UUت م UUحجوب أ ّن م UUدي UUر امل UUصحة ع UUبد ال UUرؤوف م UUيالدي ت Uّ U
Uصحة عUUبر الUUباب الخUUلفي حUUفاظUUا عUUلى
الUUتونUUسي اعUUتذر ومUUا نجUّ Uمش نUUتعامUUل مUUعاك" ث ّ Uم طUUلب مUUنها مUUغادرة املّ U
سالمة الفريق الصحفي خاصة وأ ّن العاملني باملصحة في حالة احتجاج بسبب ما قامت ببثّه القناة.
وقد أم ّدتنا محجوب بالفيديو املص ّور الذي يوثّق االعتداء عليها وزميلها هشام عبد السيد.
• الرأي القانوني :
Uصحة الUعمران ضّ Uد فUريUق "الUحوار الUتونUسي" ومUنعهم مUن الUتصويUر عUوائUق تUحول دون
يUمثّل احUتجاج مUوظUفّي م ّ
حUريUة تUداول املUعلومUات ودون تUكافUؤ الUفرص بUني مUؤسUسات اإلعUالم ومUن شUأنUها تUعطيل حUقّ املUواطUن فUي إعUالم
ألي ضUغط مUن
ح ّUر" وتUع ّددي وشUفّاف طUبق الUفصل  9مUن املUرسUوم  115والUذي يUمنع أيUضا تUعريUض الUصحفي ّ
أي سلطة.
ّ

• منع طاقم الوطنية بقفصة من العمل في مدرسة
• املكان  :قفصة
• التاريخ  22 :نوفمبر 2017
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• املddعتدى عddليهم  :طddاقddم عddمل وحddدة اإلنddتاج الddتلفزي بddقفصة عddائddدة بddوق ّ dرة )صddحفية (عddماد
اآلجري) مصوّر صحفي (
• املعتدي  :موظّفون عموميون
• الوقائع :
Uعرض الUU UفريUU Uق الUU Uصحفي بUU UوحUU Uدة اإلنUU Uتاج الUU Uتلفزي
تّ U U
بUواليUة قUفصة لUلمنع مUن الUتصويUر وإعUداد تUقريUر تUلفزي
ح UUول إض UUراب اإلط UUار ال UUترب UUوي ب UUامل UUدرس UUة اإلع UUدادي UUة
الشبيبة بقفصة الشمالية .
وأفUUدت بUUوقUّ Uرة لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية
بUUالUUنقابUUة الUUوطUUنية لUUلصحفيني الUUتونUUسيني  ":لUUم نUUتم ّكن
م UUن ال UUتصوي UUر وال UUحصول ع UUلى ت UUصري UUحات ص UUحفية
Uقر امل UUدرس UUة
م UUن ق UUبل اإلط UUار ال UUترب UUوي م UUن داخ UUل م ّ U
UوجUهنا إلUى املUدرسUة لUكنّ
اإلعUداديUة بUالشUبيبة ،حUيث ت ّ U
م UUدي UUر امل UUدرس UUة أع UUلمنا أنّ UUه ال ي UUمكننا ال UUتصوي UUر ول UUم
نتم ّكن من إنجاز عملنا".
وأوضUحت بUوق ّUرة  " :يUقع مUنعنا ك ّUل مUرة بسUبب مUا بUثّته نشUرة األخUبار الUرئUيسية بUالUتلفزة الUوطUنية بUمناسUبة الUعودة
UؤسUUسات ال UUترب UUوي UUة ب UUامل UUنطقة وه UUو م UUا أث UUار ح UUفيظة امل UUندوب ال UUجهوي
امل UUدرس UUية ح UUول وض UUعية م UUتردي UUة ب UUإح UUدى امل U ّ U
للتربية".
UرحUUب بUUهم
مUUن جUUانUUبه أفUUاد املUUندوب الUUجهوي لUUلتربUUية أنUUه "لUUيس عUUلى عUUلم بUUحالUUة املUUنع وفUUريUUق الUUتلفزة الUUوطUUنية مUّ U
ص UUلب امل UUؤس UUسات ال UUترب UUوي UUة " ف UUي ال UUوق UUت ال UUذي أ ّUك UUد ف UUيه م UUدي UUر امل UUدرس UUة ل UUوح UUدة ال UUرص UUد أن "امل UUنع ك UUان ب UUطلب
املندوب الجهوي للتربية".
• الرأي القانوني:
UؤسUUسة الUUتربUUويUUة الUUفصل  9مUUن املUUرسUUوم
يUUخالUUف عUUدم الUUتصريUUح لUUلفريUUق اإلعUUالمUUي بUUقفصة بUUالUUتصويUUر داخUUل املU ّ U
أي ق UUيود ت UUعوق ح UUري UUة ت UUداول امل UUعلوم UUات أو ي UUكون م UUن ش UUأن UUها ت UUعطيل ح UUقّ امل UUواط UUن ف UUي
 115ال UUذي ي UUمنع ف UUرض ّ
Uنص تشUريUعي أو بشUروط
Uص املUرسUوم فUإنّUه ال يUمكن تUقييم حUريUة الUتعبير إالّ ب ّ
إعUالم تUع ّددي وح ّUر شUفاف ووفUق ن ّ
اح UUترام األخ UUرأو ح UUفظ ال UUنظام أو ح UUماي UUة ال UUدف UUاع ال UUوط UUني وأن ت UUكون ه UUذه ال UUقيود ض UUروري UUة وم UUتناس UUبة وال ت UUمثّل
خUطرا عUلى جUوهUر الUحقّ ويUع ّد مUنع املUسؤولUني مUن الUتصريUح لUإلعUالن بUدون تUرخUيص مUن الUرؤسUاء مUخالUف ملUبادئ
حرية اإلعالم وتداول املعلومات وهو مواصلة لتطبيق املنشور عدد  4الصادر عن رئاسة الحكومة.
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عودة التهديدات ضد الصحفيات
تتّخ UUذ الته UUدي UUدات ال UUتي ت UUطال ال UUصحفيات ط UUبيعة خ UUاص UUة ،ته UUدي UUدات ت UUطال ح UUيات UUه ّن ال UUخاص UUة ك UUما ه UUو ال UUحال
بUالنسUبة لنهUلة الUحبشي فUي تUونUس الUعاصUمة أو تUطالUه ّن عUلى مUواقUع الUتواصUل االجUتماعUي كUما هUو الUحال مUع
ي UUثرب امل UUشيري ف UUي ت UUطاوي UUن وه UUي ته UUدي UUدات ت UUضع ال UUصحفيات
تUUحت الUUضغط مUUا قUUد يUUؤثّUUر سUUلبا عUUلى عUUملهن فUUي حUUال لUUم يUUتو ّفUUر
لUه ّن الUدعUم املUطلوب وهUي وضUعيات تUتط ّلب تUدخUال مUباشUرا وبUحثا
معمقا عن األسباب ملعالجتها.
ّ
• استهداف منزل صحفية
• املكان  :تونس
• التاريخ  1 :نوفمبر 2017
• املdd dعتدى عdd dليهم  :نهdd dلة حdd dبشي الdd dصحفية بdd dقناة
"تونسنا"
• املعتدي  :مجهولون
• الوقائع :
Uعرض م UUنزل نه UUلة ال UUحبشي ال UUصحفية ب UUقناة "ت UUون UUسنا" إل UUى
تّ U
الخUU Uلع مUU Uن مUU UجهولUU Uني وعUU Uملوا عUU Uلى الUU Uعبث بUU UمحتويUU Uات الUU Uبيت
UرجUUح أن يUUكون
أي غUUرض ويUّ U
املUUوجUUود بUUمنطقة مUUؤ ّمUUنة دون سUUرقUUة ّ
ه UUذا االع UUتداء ع UUلى خ UUلفية ع UUملها ف UUي ب UUعض ال UUتحقيقات ال UUتي
عملت عليها واملتو ّفرة املتع ّلقة بالفساد.
وأفUUادت نهUUلة الUUحبشي لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية بUUالUUنقابUUة الUUوطUUنية لUUلصحفيني الUUتونUUسيني " :كUUنت
بUUصدد تUUصويUUر بUUرنUUامUUج فUUي الUUقناة وفUUور عUUودتUUي إلUUى الUUبيت وجUUدت الUUباب مخUUلوعUUا وعUUمد املUUعتدون عUUلى الUUعبث
أي غ UUرض وق UUد ق UUمت ب UUإع UUالم م UUرك UUز األم UUن ب UUنهج اب UUن خ UUلدون ب UUال UUعاص UUمة  ،ت UUح ّول
ب UUمحتوي UUات ال UUبيت دون س UUرق UUة ّ
أعوان الشرطة الفنّية يوم الخميس  2نوفمبر  2017للبيت لرفع البصمات وفتح بحث أمني في املوضوع”.

• استهداف منزل صحفية للم ّرة الثانية
• املكان  :تونس
• التاريخ  3 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم  :نهلة حبشي الصحفية بقناة "تونسنا"
• املعتدي  :مجهولون
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• الوقائع :
رسUUم مUUجهولUUون عUUلى ب ّ UوابUUة مUUنزل نهUUلة حUUبشي الUUصحفية بUUقناة قUUناة "تUUونUUسنا" عUUالمUUتني )قUUاطUUع ومUUقطوع( فUUي
UرجUUح أن يUUكون هUUذا االعUUتداء عUUلى خUUلفية عUUملها فUUي بUUعض الUUتحقيقات الUUتي عUUملت عUUليها
مUUحاولUUة لهUUرسUUلتها ويUّ U
واملتوفرة املتعلقة بالفساد.
و أفUUادت الUUحبشي لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية "بUUعد يUUومUUني مUUن خUUلع بUUيتي عUUدت فUUي تUUمام الUUساعUUة
الUرابUعة والUنصف ألجUد عUالمUة مUميّزة عUلى بUاب بUيتي )قUاطUع ومUقطوع(وقUمت بUإعUالم مUركUز األمUن نUفسه كUما تUن ّقلت
ف UUرق UUة م UUكاف UUحة اإلج UUرام ب UUال UUقرج UUان UUي إل UUى ب UUيتي ف UUي ح UUدود م UUنتصف ال UUليل ل UUلمعاي UUنة وأع UUلمتني أنّ UUها ت UUكفّلت
باملوضوع".
Uرج UUح ال UUحبشي أن ت UUكون االع UUتداءات الU Uتّي ل UUحقتها خ UUالل األ ّي UUام األخ UUيرة ع UUلى خ UUلفية ان UUطالق ع UUملها ع UUلى
وت U ّ U
برنامج مرتبط بمكافحة الفساد.
قUد تUواصUلت وحUدة الUرصUد بUمركUز السUالمUة املUهنية بUالUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني بUالخUلية الUخاصUة الUتي
Uختصة
تّ Uم تUركUيزهUا ملUعالUجة مUل ّفات االعUتداءات الUصحفيني بUوزارة الUداخUلية الUتي تح ّUركUت بUدورهUا إلعUالم الUفرق امل ّ
للتن ّقل إلى بيت الزميلة مساء الجمعة.
• الرأي القانوني :
Uرج UUح أن ت UUكون االع UUتداءات ال UUتي اس UUتهدف UUت م UUنزل ال UUصحفية نه UUلة ال UUحبشي ل UUلضغط ع UUليها ح UUتى ت UUوق UUيف
يUّ U
أي شUUيء مUUن داخUUل املUUنزل عUUالوة عUUلى
تUUحقيقاتUUها الUUصحفية حUUول الUUفساد خUUاصUUة وأنّUUه لUUم يUUت ّم االسUUتيالء عUUلى ّ
رسUUم مUUدخUUل املUUنزل بUUعالمUUة قUUاطUUع ومUUقطوع .وهUUو مUUا يUUتناقUUض مUUع الUUفصل  11مUUن املUUرسUUوم  115الUUذي ال يUUجيز
أي سUلطة .وال يUجوز وفUق مUقتضيات الUفصل  12مUن نUفس املUرسUوم أن
ألي ضUغط مUن جUانUب ّ
تUعريUض الUصحفي ّ
يUUكون الUUرأي الUUذي يUUصدر عUUن الUUصحفي أو املUUعلومUUات الUUتي ينشUUرهUUا سUUببا لUUلمساس بUUكرامUUته أو لUUالعUUتداء عUUلى
حرمته الجسدية أو املعنوية.
ويسّ Uلط الUفصل  14عUقوبUة االعUتداء عUلى شUبه مUوظّف عUمومUي ضّ Uد ك ّUل مUن تUع ّدى عUلى صUحفي عUلى صUحفي أو
ه ّ Uدده ح UUال م UUباش UUرت UUه ل UUعمله .ال ت UUمنع ه UUذه اإلج UUراءات م UUن اتّ UUخاذ إج UUراءات أخ UUرى لح UUماي UUة الس UUالم UUة الجس UUدي UUة
للصحفية نهلة الحبشي بواسطة الجهاز األمني.

• يثرب مشيري تتع ّرض للتهديد عبر شبكات التواصل االجتماعي
• املكان  :تطاوين
• التاريخ  17 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم  :يثرب مشيري الصحفية بإذاعة "صبرة أف أم"
• املعتدي  :مواطنون
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• الوقائع :
UعرضUت يUثرب مUشيري مUراسUلة راديUو "صUبرة أف أم" بUتطاويUن إلUى تهUديUدات عUبر شUبكة الUتواصUل االجUتماعUية
ت ّ
وبUالUهاتUف مUن قUبل مUواطUنني عUلى خUلفية اعUتبارهUم أ ّن بUعض األخUبار الUتي تUعمل عUليها املUشيري تUسيء ملUنطقة
ذهيبة ورمادة.
وق UUال UUت م UUشيري ل UUوح UUدة ال UUرص UUد ب UUمرك UUز الس UUالم UUة امل UUهنية ب UUال UUنقاب UUة ال UUوط UUنية ل UUلصحفيني ال UUتون UUسيني" :ت UUن ّقلت إل UUى
Uهمة عUUمل حUUول مUUرض الUUلشمانUUيا ،وقUUبل الUUوصUUول تUUل ّقيت اتّUUصاالت حUUول تUUعليقات ت Uتّهمني
مUUنطقة رمUUادة فUUي مّ U
أي مUUكان كUUما
بUUأنّUUي أسUUيء إلUUى الUUجهة وأش ّ UوهUUها مUUن خUUالل مUUا أنUUقله مUUن أخUUبار ،وأنّUUه ال مUUجال ألن أذهUUب إلUUى ّ
Uب والش UU Uتم ع UU Uبر ش UU Uبكة ال UU Uتواص UU Uل
ورد ف UU Uي ص UU Uفحة "ذه UU Uيبات  ."24ورغ UU Uم الته UU Uدي UU Uدات واالع UU Uتداءات ب UU Uالس ّ U U
Uب وشUUتم عUUلى خUUلفية نUUقلي
UعرضUUت إلUUى حUUملة سّ U
االجUUتماعUUي "الUUفايسUUبوك" ،قUUمت بUUإنUUجاز عUUملي .مUUضيفة " تّ U
لUUخبر حUUول الUUبراكUUاجUUات بUUمنطقة أوالد دبUUاب وتUUتواصUUل الحUUمالت الUUتي تسUUتهدفUUني مUUنذ مUUدة مUUن قUUبل النشUUطاء
على مواقع التواصل االجتماعي".
• الرأي القانوني :
UعرضUت يUثرب لUلضغط مUن جUانUب سUلطة مUجتمعية وكUان الUرأي الUذي قّ UدمUته سUببا لUلمساس بUكرامUتها واالعUتداء
ت ّ
عUلى حUرمUتها الجسUديUة وهUو مUا يUفترض تUتّبع املUعتديUن عUليها عUلى مUعنى الUفصل  14مUن املUرسUوم بUنفس عUقوبUة
االعتداء على شبه موظّف عمومي وفق أحكام املج ّلة الجزائية.
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عودة التتّبعات القضائية
Uسمعي الUUبصري يUUجعله يUUلتجأ فUUي
غUUياب الUUوعUUي لUUدى املUUوطUUن بUUدور الUUهياكUUل الUUتعديUUلية كUUالUUهيئة الUUعليا لUUإلعUUالم الّ U
كUثير مUن األحUيان إلUى الUقضاء لUلتظ ّلم رغUم خUلو املّ Uلف مUن مUؤيّUدات وبUات مUن الUضروري مUزيUد الUتوعUية بUدور هUذه
الUUهياكUUل فUUي إطUUار الUUقانUUون لUUلتحكيم بUUني مUUنتج املUUحتوى اإلعUUالمUUي واملUUواطUUن لUUتجنّب إغUUراق الUUقضاء بUUملفّات تUتّم
فUUيها اإلحUUالUUة خUUارج إطUUار املUUرسUUوم  115واملUUرسUUوم  116املUUن ّ
ظمان لUUقطاع اإلعUUالم فUUي خUUرق واضUUح ملUUقتضيات
القانون.
• عالء الشابي أمام القضاء
• املكان  :تونس
• التاريخ  21 :نوفمبر 2017
• امل ddعتدى ع ddليهم :ع ddالء ال ddشاب ddي اإلع ddالم ddي ب ddقناة
"الحوار التونسي"
• املعتدي  :حزب سياسي
• الوقائع :
م UUثل م UUق ّدم ب UUرن UUام UUج "ع UUندي م UUا ن UUقلك" ب UUقناة ال UUحوار ال UUتون UUسي
عUالء الUشابUي أمUام قUاضUي الUتحقيق بUاملUحكمة االبUتدائUية بUتونUس
ل UUلتحقيق م UUعه ب UUتهمة ت UUناول م UUعطيات ش UUخصية وح UUمل م UUواط UUن
ث حUلقة بUرنUامUج عUلى خUلفية شUكايUة رفUعتها ضّ Uده عUائUلة مUن واليUة الUكاف ا ّدعUت أنّUه
عUلى بّ U
تناول معطيات خاصة.
وأفUUاد الUUشابUUي لUUوحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية بUUالUUنقابUUة الUUوطUUنية لUUلصحفيني الUUتونUUسيني" :مUUثلت أمUUام
ث حUلقة بUرنUامUج
قUاضUي الUتحقيق لUلتحقيق مUعي بUخصوص تUهمة تUناول مUعطيات شUخصية وحUمل مUواطUن عUلى بّ U
أي ضUغط
Uضمنت تUلك املUعطيات .وقUد بUيّنت لUلقاضUي أ ّن الUشاكUي وافUق عUلى بّ U
"عUندي مUا نUقلك" ت ّ
ث الحUلقة دون ّ
ودون حمله على املوافقة على تناول تلك املعطيات.
مUUضيفا " تUUم الUUنظر فUUي املUUوضUUوع سUUابUUقا مUUن قUUبل هUUيئة اإلعUUالم الUUسمعي الUUبصري وقUUضت بخUUطية مUUالUUية فUUي
الغرض".
• الرأي القانوني:
لUUلتوضUUيح فUUإ ّن تUUهمة حUUمل شUUخص عUUلى إعUUطاء مUUوافUUقة عUUلى مUUعالUUجة مUUعطياتUUه الUUشخصية بUUاسUUتعمال الUUحيلة أو
ال UUعنف أو الته UUدي UUد ي UUن ّ
ظمها ال UUفصل  88م UUن ال UUقان UUون األس UUاس UUي رق UUم  63/2004امل UUتع ّلق بح UUماي UUة امل UUعطيات
الUشخصية .وطUبق الUفصل  6مUن الUقانUون املUذكUور فUإ ّن مUعالUجة املUعطيات الUشخصية هUي الUعمليات املنجUزة مUن
أي ش UUخص به UUدف ج UUمع ب UUيان UUات ش UUخصية به UUدف اس UUتغالل UUها أو اس UUتعمال UUها وي UUمنع ال UUقان UUون ال UUتناول ل UUقضاي UUا
ّ
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أي ضUUغط عUUلى الUUشاكUUي أو اسUUتعمال الUUحيلة مUUعه ،وطUUاملUUا أنّ
ّU
إثUUبات النسUUب وطUUاملUUا لUUم يUUثبت مUUمارسUUة
املنشUUط ّ
الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري تع ّهدت باملوضوع فإ ّن املسار الجزائي من املفروض أن يغلق.

تراجع االعتداءات على الصحفيني
UؤشUUرا مUUريUUحا ملUUا يUUعرف بUUأخUUطر االعUUتداءات
إ ّن تUUراجUUع االعUUتداءات الّ Uلفظية والجسUUديUUة عUUلى الUUصحفيني يUUعتبر مU ّ U
الUتي تUطال حUرمUتهم الجسUديUة والUنفسية ولUكنّه يUبدو مسUتهجنا عUندمUا تUصدر هUذه االعUتداءات عUن كUتّاب لUهم مUن
الوعي ما يكفي لتبنّى حر ّية الصحافة ودورها في كشف خبايا القضايا التي تطرح على الساحة الوطنية.
• الصافي سعيد يعتدي لفظيا على زهير الجيس
• املكان  :سوسة
• التاريخ  14 :نوفمبر 2017
• املعتدى عليهم  :زهير الجيس مقدّم برنامج "بوليتكا" بإذاعة "جوهرة أف أم"
• املعتدي  :كاتب
• الوقائع :
ع UUمد ال UUصاف UUي س UUعيد إل UUى االع UUتداء ب UUال UUعنف الّ U Uلفظي ع UUلى زه UUير ال UUجيس م UUق ّدم ب UUرن UUام UUج “ب UUول UUيتكا” خ UUالل
اس UUتضاف UUته ل UUه ع UUلى م UUوج UUات إذاع UUة “ج UUوه UUرة أف أم” وع UUمل س UUعيد ع UUلى م UUغادرة االس UUتدي UUو ب UUال UUعنف ال ّ Uلفظي و
مهّ Uددا الUUصحفي.وأفUUاد زهUUير الUUجيس رئUUيس تحUUريUUر قUUسم األخUUبار ومUUق ّدم بUUرنUUامUUج بUUولUUتيكا بUUإذاعUUة “جUUوهUUرة أف
أم” لUوحUدة الUرصUد بUمركUز السUالمUة املUهنية بUالUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني“ :تUفاجUأت بUر ّدة فUعل الUصافUي
سUUعيد عUUند سUUؤالUUي لUUه عUUن عUUالقUUة الUUصداقUUة الUUتي تUUربUUطه بUUشفيق جUUرايUUة حUUيث عUUمد سUUعيد إلUUى س Uبّي وشUUتمي
واتّUUهامUUي وكUّ Uل الUUصحفيني بUUالUUعمالUUة وعUUمل عUUلى مUUغادرة االسUUتديUUو دافUUعا بUUي الUUى الخUUلف ومUUحاوال خUUلع الUUباب”.
Uب ال UUجالل UUة و
وأض UUاف ال UUجيس “ل UUم ي UUتو ّقUUف األم UUر ه UUنا ف UUبعد م UUغادرت UUه االس UUتدي UUو ع UUمد ال UUصاف UUي س UUعيد إل UUى س ّ U
شتمي وشتم ّ
مقر اإلذاعة”.
كل الصحفيني بعبارات نابية إضافة إلى تهديدي مؤ ّكدا أنّه بانتظاري أمام ّ
تهجUUمه واعUUتدائUUه ال ّ Uلفظي عUUلى زهUUير الUUجيس كUّ Uل الUUصحفيني “جUUبناء” و
وقUUد اعUUتبر الUUصافUUي سUUعيد فUUي إطUUار ّU
“متآمرين” في تعاملهم مع ملفّات الفساد التي يتّهم فيها ّ
كل من شفيق جراية وسليم الرياحي.
وقUد عUايUنت وحUدة الUرصUد فUيديUو يUوثّUق االعUتداء عUلى الUجيس وفUريUق اإلعUداد والUفريUق الUتقني إلذاعUة "جUوهUرة أف
تهجما واضحا على القطاع عموما.
أم" والذي يو ّثق أيضا ّ
• الرأي القانوني:
يUصنّف مUا أتUاه ضUيف الUصحفي زهUير الUجيس بUأنّUه مUساس بUكرامUة هUذا األخUير واعUتداء عUلى حUرمUته املUعنويUة
أي سUلطة كUما ال يUجيز أ ّن يUكون الUرأي الUذي
ألي ضUغط مUن جUانUب ّ
وال يUجيز املUرسUوم  115تUعريUض الUصحفي ّ
يUUصدر عUUن الUUصحفي سUUببا لUUلمساس بUUكرامUUته أو لUUالعUUتداء عUUلى حUUرمUUته الجسUUديUUة واملUUعنويUUة ويUUعاقUUب عUUلى ذلUUك
على معنى املج ّلة الجزائية بتهمة إهانة شبه موظّف عمومي بالقول أو باإلشارة أو بالفعل أو بالتهديد.
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التوصيات
إ ّ
dرحddب بdتراجdع االعdتداءات خdالل شهdر نdوفdمبر
ن الdنقابdة الdوطdنية لdلصحفيني الdتونdسيني إذ ت ّ
من العام  2017وفي ّ
ظل ظهور فاعلني جدد وعودة أخرين إلى قائمة املعتدين فإنّها توصي :
 رئاسة الحكومة إلى اإللغاء الفعلي للعمل بمقتضيات املنشور عدد  4ورفع الحظر على املعلومة الdقضاء إلUUى احUUترام سUUعي الUUصحفي إلUUى نUUقل املUUعلومUUة لUUلمواطUUن فUUي قUUضايUUا الUUرأي الUUعام وفUUق مUUا يUUقتضيهالقانون دون املساس من سرية التحقيقات أو سير األبحاث.
 املddثقفني واألحddزاب الddسياسddية إل UUى اح UUترام ط UUبيعة ال UUعمل ال UUصحفي وس UUعيه إل UUى ك UUشف ال UUحقيقة ون UUقلاملعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن.
 املddواطddنني إل UUى الّ U Uلجوء إل UUى ه UUيئة اإلع UUالم ال UUسمعي ال UUبصري ف UUي ح UUال س UUعيهم إل UUى ال UUتظ ّلم ت UUفاع UUال م UUعUنص عUUلى جUUملة املUUخالUUفات والUUعقوبUUات املUUرتUUبطة
مUUقتضيات الUUقانUUون املUUنظّم لUUلقطاع الUUسمعي الUUبصري والUUذي يّ U
بها في إطار ضمان االنتصاف لهم.
.
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حمــــــاية الصحـــــــــــفيني في تونــــــس
ضرورة تـــــركيز آليــــة وطنيــة
قّ U Uدم ال UUصحفيون ال UUتون UUسيون ط UUيلة ال UUسنوات امل UUاض UUية م UUعلوم UUات وأف UUكار اق UUترن UUت ب UUحقوق اإلن UUسان وم UUكاف UUحة
الUفساد وبUسيادة الUقانUون جUعلتهم عUرضUة لUلمالحUقات وألعUمال انUتقامUية كUاالعUتداءات بUالUعنف ومUضايUقات واملUنع
مUUن الUUعمل واملUUالحUUقات الUUقضائUUية .وهUUذا يUUجعل حUUمايUUتهم وضUUمان سUUالمUUتهم مUUن هUUذه املUUمارسUUات الUUتي تUUصيب
حUUريUUة الUUصحافUUة فUUي مUUقتل بUUاتUUت مUUسألUUة ضUUروريUUة لحUUمايUUة قUUدرتUUهم عUUلى مUUمارسUUة مUUهنتهم بحUUريUUة واسUUتقاللUUية،
خUاصUة فUي غUياب تUفعيل اإلطUار الUقانUونUي الUداعUم لحUمايUة الUصحفيني وتUواصUل إفUالت املUعتديUن عUلى الUصحفيني
مUUن الUUعقاب بنسUUبة  95بUUاملUUائUUة وفUUق احUUصائUUيات وحUUدة الUUرصUUد خUUالل األشهUUر الUUتسعة املUUاضUUية )مUUارس – 2017
نوفمبر .(2017

 .1اإلطار القانوني الضامن لحماية الصحفيني في تونس:
قّ Uدم الUقانUون الUدولUي "العهUد الUدولUي الUخاص بUالUحقوق الUسياسUية واملUدنUية " واإلعUالن الUعاملUي لUحقوق اإلنUسان
Uقر املUادة  19مUن اإلعUالن الUعاملUي لUحقوق اإلنUسان
ضUمانUات تUكفل حUريUة الUتعبير فUي املUادة  19مUن ك ّUل مUنهما وت ّ
عUUلى أنّUUه "لّ U
Uكل إنUUسان الUUحقّ فUUي حUUريUUة الUUرأي والUUتعبير " .وتUUماهUUيا مUUع هUUذه الUUنصوص أقUّ Uر الUUدسUUتور الUUتونUUسي

فUUي الUUفصل  31أ ّن "حUUريUUة الUUرأي والUUفكر والUUتعبير واإلعUUالم والنشUUر مUUضمونUUة وال يUUجوز مUUمارسUUة رقUUابUUة مسUUبقة
على هذه الحريات".
كUUما يUUق ّدم املUUرسUUوم  115املUUنظّم لUUلطباعUUة والنشUUر مجUUموعUUة مUUن الUUفصول الحUUمائUUية لUUلصحفيني مUUن ذلUUك حUUمايUUة
أي سUلطة أو لUلمسائUلة عUن أراء ينشUرونUها
ألي ضUغط مUن جUانUب ّ
مUصادر مUعلومUاتUهم  ،كUما ال يUجوز تUعريUضهم ّ
فUUي إطUUار أخUUالقUUيات املUUهنة ،ويUUق ّدم املUUرسUUوم ضUUمانUUات لUUتتّبع املUUعتديUUن عUUلى الUUصحفيني بUUالUUقول أو اإلشUUارة أو
ال UUفعل أو الته UUدي UUد ح UUال م UUباش UUرت UUهم ل UUعملهم وف UUق م UUقتضيات ال UUفصل  125م UUن املج ّ Uلة الج UUزائ UUية وه UUي ال UUعقوب UUات
التي تطال املعتدين على شبه املوظّف العمومي.
وخUالل تUعاطUي الUصحفي مUع الجUرائUم االرهUابUية فUإنّUه يUتمتّع بحUمايUة الس ّUر املUهني إالّ أمUام الUقضاء .وقUد انUبنت
هUU Uذه الUU UضمانUU Uات عUU Uلى وعUU Uي واضUU Uعي التشUU UريUU Uعات بUU UأهUU Uمية تUU Uمتّع اإلعUU UالمUU Uيني بUU UالحUU UمايUU Uة مUU Uن االنUU UتهاكUU Uات
واالعتداءات.
ك Uّ Uل ه UUذه التش UUري UUعات ت UUبقى ق UUاص UUرة ع UUلى ت UUوف UUير الح UUماي UUة ال UUكاف UUية ف UUي ظ Uّ Uل ت UUعقيدات ت UUراف UUق ت UUطبيقها .وأه Uّ Uمها
الUتعقيدات اإلجUرائUية حUيث ال تUضع مجّ Uلة اإلجUراءات الجUزائUية آجUاال إلتUمام األبUحاث األولUية وهUو مUا يUفتح املUجال
Uلف االعUتداءات الUعنيفة
إلبUقاء املUلفّات مUفتوحUة ألشهUر أمUام بUاحUث الUبدايUة وهUو الUحال فUي عUدة مUلفّات مUن ذلUك م ّ
UعرضUUا لUUعنف ق ّ Uوات األمUUن وبUUقيت مUUل ّفاتUUهما
الUUتي تUUطال الUUصحفيني شUUيماء شUUمام وحUUمدي الUUسويUUسي الUUذيUUن تّ U

مUU UفتوحUU Uة دون تUU Uق ّدم يUU UذكUU Uر وهUU Uو مUU Uا يUU Uفتح املUU Uجال أمUU Uام اإلفUU Uالت مUU Uن الUU Uعقاب خUU UاصUU Uة وأ ّن الUU UقضايUU Uا املUU Uتع ّلقة
بالصحفيني يسقط فيها التتبّع بعد  6أشهر من حصول الفعل.
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 .2مقترح إحداث لجنة لحماية الصحفيني صلب هيئة حقوق اإلنسان:
تجسUUد تUUفعيل الUUتزامUUات الUUدولUUة الUUتونUUسية بUUتحقيق اإلنUUتصاف والUUتحقيق فUUي
ّU
يUUغيب فUUي تUUونUUس وجUUود آلUUية رسUUمية
مUUلفّات االعUUتداءات عUUلى الUUصحفيني .وغUUياب هUUذه اآللUUية الUUتي يUUفترض أن تسهUUر عUUلى إجUUراء تUUحقيقات مUUحايUUدة
وفUUوريUUة وشUUامUUلة ومسUUتق ّلة وفّ UعالUUة فUUتح املUUجال أمUUام ظUUاهUUرة اإلفUUالت مUUن الUUعقاب وتUUفاقUUم ظUUاهUUرة االعUUتداءات عUUلى
الصحفيني.
وفUUي إطUUار دعUUمها لUUتركUUيز آلUUية خUUاصUUة بحUUمايUUة الUUصحفيني تUUق ّدم وحUUدة الUUرصUUد بUUمركUUز السUUالمUUة املUUهنية مUUقترحUUا
لUUتطويUUر "مشUUروع قUUانUUون أسUUاسUUي يUUتعلق بUUهيئة حUUقوق االنUUسان" بUUأن يUUت ّم إضUUافUUة "لUUجنة لحUUمايUUة الUUصحفيني"
Uقر إحUداث لUجان قUارة تUراعUي فUي
كUلجنة قUارة تUضاف إلUى بUقية الUلجان الUقارة الUتي وردت بUالUفصل  45الUذي ي ّ
تشكيلتها مختلف مجاالت حقوق اإلنسان.
Uتصلة بح UUماي UUة
ي UUمكن أن ي UUشمل ع UUمل ال UUلجنة امل UUقترح UUة رص UUد وإج UUراء ت UUحقيقات ف UUي ال UUقضاي UUا وامل UUسائ UUل امل ّ U
الUصحفيني وغUيرهUم مUن املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم وأن تUكون مUخ ّولUة بUتنسيق الUسياسUات والUعمل بUني
مختلف السلطات الحكومية ولها اختصاص تقديم التوصيات إلى السطات الحكومية ذات الصلة.
وي UUترأّس ه UUذه ال ّ Uلجنة ع UUضو م UUن ه UUيئة ح UUقوق اإلن UUسان ي UUكون م UUشهود ل UUه ب UUال UUكفاءة وال UUدف UUاع ع UUن ح UUري UUة ال UUتعبير
وال UUصحاف UUة .وت UUض ّم ف UUي ت UUرك UUيبتها خ UUبراء مس UUتق ّلني ف UUي م UUختلف م UUجاالت اإلع UUالم م UUن خ UUارج ال UUهيئة ي UUق ّدم UUون
اإلضافة في مجال عملهم.
وتUUمنح الUUهيئة كUUل آلUUيات الUUعمل مUUن ذلUUك تUUنظيم الUUورشUUات والUUندوات فUUي مUUجال نUUشاطUUها أو الUUتن ّقل إلUUى وسUUائUUل
اإلعالم  .وتصدر ال ّلجنة املنشورات والكتب والدراسات واألد ّلة في مجال نشاطها.
ويخ ّول لهذه اللجنة :
• حماية الصحفيني من أعمال التهديد والعنف واالنتقام.
• الUUتحقيق فUUي أعUUمال التهUUديUUد والUUعنف واالنUUتقام الUUتي تUUطال الUUصحفيني وصUUوال إلUUى مUUحاسUUبة مUUرتUUكبي هUUذه
األعمال وضمان االنتصاف للصحفي ضحية االعتداء.
• إحUالUة نUتائUج أعUمالUها إلUى مجUلس هUيئة حUقوق االنUسان الUذي يUتو ّلUUى إمUا إجUراء صUلح بUني الUطرفUني أو إحUالUة
امللف إلى القضاء.
• التعريف بأدوار ووظائف الصحفيني لدى الرأي العام.
• مUراقUبة أوضUاع الUصحفيني وخUاصUة فUي عUالقUة بUاألخUطار الUتي تهّ Uدد سUالمUتهم والUعوائUق الUقانUونUية والUتأ ّكUUد
من تحسني مناخات العمل لفائدتهم.
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• تUقديUم االسUتشارات فUي مUجال الUحقوق الUتي تUمنحها املUواثUيق الUدولUية لUلصحفيني ولUلهياكUل اإلعUالمUية بUتقديUم
الUU Uرأي لUU Uهيئة حUU Uقوق اإلنUU Uسان بUU Uخصوص مUU UشاريUU Uع الUU UقوانUU Uني الUU Uتي تUU Uتع ّلق بUU UالUU UصحافUU Uة والنشUU Uر والUU Uقطاع
السمعي البصري أو املتع ّلقة بها.
• مUU UتابUU Uعة التشUU UريUU Uعات املUU UوجUU Uودة ومUU UشاريUU Uع الUU UقوانUU Uني املUU UطروحUU Uة لUU Uلنقاش وآثUU UارهUU Uا املUU Uحتملة عUU Uلى أوضUU Uاع
الصحفيني ونشاطهم املهني واقتراح تغيير القوانني غير املطابقة في بعض الحاالت.
• تUقديUم املUشورة لUلحكومUة وملUختلف أجهUزة الUدولUة حUول وضUع وتUنفيذ الUسياسUات والUبرامUج الUتي مUن شUأنUها أن
تضمن وتحمي حقوق الصحفيني.
• إعUداد تUقريUر سUنوي يUعرض عUلى مجUلس هUيئة حUقوق اإلنUسان يUتع ّلق بUأوضUاع الUصحفيني يUكون جUزءا مUن
التقرير السنوي للهيئة مشفوعا بمالحظات وتوصيات للجهات املعنية.
• تUشجيع الUدولUة الUتونUسية عUلى إمUضاء االتّUفاقUيات الUدولUية الUحامUية لUلصحفيني ومUواءمUة التشUريUع الUوطUني مUع
االتّفاقيات الدولية.

 .3محاولة لتحسني األوضاع
ظّ Uلت نسUبة لUجوء الUصحفيني إلUى تUتّبع املUعتديUن عUليهم محUدودة ولUم تUتجاوز طUيلة الUفترة املUنقضية  5بUاملUائUة مUن
ج UUملة االع UUتداءات م UUا ي UUعكس ح UUال UUة ع UUدم ال UUثقة ف UUي أجه UUزة ال UUدول UUة ال UUقضائ UUية وال UUتنفيذي UUة ت UUجاه االع UUتداءات ،م Uّ Uما
يUق ّوي شUوكUة املUعتديUن ويخUلق مUناخUا غUير آمUن لUهم ويUبدو أن الUنيابUة الUعمومUية مUقيّدة بUاإلرادة الUسياسUية فUي هUذا
امللف .وقد حان الوقت للسلطة التّخاذ موقف واضح إ ّما مع حريّة اإلعالم أو ض ّدها.
وق UUد س UUعت وح UUدة ال UUرص UUد م UUنذ ان UUطالق ع UUملها لتحس UUني ه UUذه امل UUمارس UUات ع UUبر ع UUقد ل UUقاءات ع UUدي UUدة وال UUبحث ع UUن
ش UUراك UUات ف UUي إط UUار تحس UUني واق UUع ال UUعمل ال UUصحفي وال UUتقليص ف UUي ع UUدد االع UUتداءات وك UUان آخ UUر ه UUذه ال UUلقاءات
اج UU Uتماع UU Uها م UU Uع م UU Uكتب االع UU Uالم واالت UU Uصال ب UU Uوزارة ال UU Uداخ UU Uلية ل UU Uلدف UU Uع ن UU Uحو ت UU Uقليص االع UU Uتداءات األم UU Uنية ع UU Uلى
الUUصحفيني الUUتي تUUعكس عUUدم مUUعرفUUة بUUهويUUة الUUصحفي أو كUUعملية انUUتقامUUية تسUUتهدفUUه نUUتيجة مUUحتويUUات اعUUالمUUية
نشرها.
وقUد تّ Uم الUتوافUق عUلى إحUداث خUلية داخUل وزارة الUداخUلية تسهUر عUلى الUتفاعUل اإليUجابUي مUع وحUدة الUرصUد ومUن
Uعرض فUUيها الUUصحفيون لتهUUديUUدات
بUUاب ذكUUر املUUمارسUUات الUUفضلى ،فUUقد تحUّ UركUUت هUUذه الخUUلية فUUي عUUدة حUUاالت تّ U
جUديUة بUاالعUتداءات مUن ذلUك حUالUة التهUديUد الUذي تUعرضUت لUها نهUلة الUحبشي الUصحفية بUقناة "تUونUسنا" الUخاصUة
UعرضUت خUالل شهUر نUوفUمبر  2017إلUى تهUديUد تح ّUركUت عUلى إثUره فUرقUة مUكافUحة اإلجUرام بUالUقرجUانUي لUتتّبع
الUتي ت ّ
املعتدين على بيتها بعد تواصل الوحدة مع خلية االعالم بالوزارة.
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كUU Uما تUU Uقلصت حUU Uاالت املUU Uنع واملUU UطالUU Uبة بUU UالUU UتراخUU Uيص بUU Uعد أن ت ّ U Uم االتUU Uفاق عUU Uلى ضUU Uرورة تUU Uعميم عUU Uدم املUU UطالUU Uبة
ب UUال UUتراخ UUيص ل UUلتصوي UUر ف UUي األم UUاك UUن ال UUعام UUة واالك UUتفاء ب UUامل UUطال UUبة ب UUها ف UUي امل UUنشآت األم UUنية وامل UUناط UUق األم UUنية
أوالعسكرية.
أ ّمUU Uا ف UUيما ي UUتع ّلق ب UUنجاع UUة ال UUقضاء ف UUي تU Uتّبع امل UUعتدي ف UUقد تّ U Uوج ال UUلقاء ال UUدول UUي ال UUذي نU Uظّمه االتّ UUحاد ال UUدول UUي
ل UUلصحفيني وال UUنقاب UUة ال UUوط UUنية ل UUلصحفيني ال UUتون UUسيني ب UUتوص UUية ب UUضرورة االس UUتماع ل UUلصحفيني ب UUعيدا ع UUن ف UUرق
مUUكافUUحة اإلرهUUاب ومUUكافUUحة اإلجUUرام وضUUرورة التحUّ Uرك الUUتلقائUUي لUUلنيابUUة الUUعمومUUية فUUي قUUضايUUا االعUUتداءات عUUلى
الصحفيني.
وقUد أطUلق االتUحاد الUدولUي لUلصحفيني مشUروع اتUفاقUية أمUمية لحUمايUة الUصحفيني )وثUيقة مUرفUقة( تUدفUع فUي اتUجاه
ت UUرك UUيز آل UUيات وط UUنية ودول UUية مل UUناه UUضة ظ UUاه UUرة اإلف UUالت م UUن ال UUعقاب وض UUمان االن UUتصاف ف UUي ق UUضاي UUا اس UUتهداف
الصحفيني.
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التوصيات
وإ ّ
ن ال ddنقاب ddة ال ddوط ddنية ل ddلصحفيني ال ddتون ddسيني وب ddعد م ddواص ddلتها ع ddملها ال ddدؤوب ف ddي رص ddد
االعdd dتداءات عdd dلى الdd dصحفيني وتdd dد ّ
خdd dلها فdd dي املسdd dتجدات املdd dتع ّلقة بdd dالdd dتغيرات التشdd dريdd dعية
الحاصلة في عالقة باإلعالم فإنها توصي:
 مجdلس نdواب الdشعب بUاالسUتماع لUها فUي مUا يUتع ّلق بUتعديUل مشUروع قUانUون الUهيئة الUعليا لUحقوق اإلنUسانفي عالقة بإحداث لجنة قارة صلبها تعنى بسالمة الصحفيني.
 الddحكومddة ب UUتبني مش UUروع االتّ UUفاق UUية ال UUدول UUية لح UUماي UUة ال UUصحفيني ال Uتّي أط UUلقها االتّ UUحاد ال UUدول UUي ل UUلصحفينيودعمها خالل طرحها لدى األمم املتح ّدة وعرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها .
 رئdاسdة الdحكومdة الdتونdسية إلUUى تUUفعيل قUUرار الجUUمعية الUUعامUUة لUUألمUUم املتّحUUدة املUUتع ّلق بحUUمايUUة الUUصحفينيالصادر في  20نوفمبر .2017
UؤسUUسات وع UUدم ال UUتد ّ
خUUل ف UUي امل UUحتوي UUات اإلع UUالم UUية
املؤسddسات اإلعddالمddية ب UUاح UUترام اس UUتقالل UUية امل U ّ U
ّd
 شddركddاءوالتعامل على قدم املساواة مع ّ
كل الصحفيني.
 الdهياكdل الdرسdمية إلUى عUقد اجUتماعUات مUتواتUرة مUع الUنقابUة الUوطUنية لUلصحفيني الUتونUسيني لUتدارس مUقترحUاتتركيز آلية وطنية لحماية الصحفيني التونسيني في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم ملمارسة العمل الصحفي.
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مـــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــق
مشــــــــروع االتفــــــــــاقية الدوليــــــة لحمــــــاية الصحــــــــــفيني
الديباجة
إ ّن الدول األطراف في هذه االتفاقية:
 .1إذ تUUعيد تUUأكUUيد الUUتزامUUها الUUذي تع ّهUUدت بUUه بUUموجUUب املUUادة  19مUUن العهUUد الUUدولUUي الUUخاصUUبالUUحقوق املUUدنUيّة
والUUسياس Uيّة لحUUمايUUة حUUريUUة الUUرأي والUUتعبير للجUUميع ،وإيUUجاد الUUظروف مUUن أجUUل املUUمارسUUة الUUفعلية لUUذلUUك،
وأنّ UU Uها ت UU Uضع ف UU Uي اع UU Uتباره UU Uا أن ه UU Uذا ال UU Uحق ه UU Uو ش UU Uرط أس UU Uاس U Uيّ ل UU Uتق ّدم ون UU Uمو م UU Uجتمع دي UU Uمقراط UU Uي،
محكومبسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
 .2وإذ تUعترف بUاإلسUهامUات األسUاسUيّة الUتي قّ UدمUها الUصحفيّون واإلعUالمUيّون اآلخUرون لUتداول املUعلومUات
Uقر ب UUأ ّن ع UUمل ال UUصحاف UUة الح Uّ Uرة ،واملس UUتقلة ،وال UUنزي UUهة ي UUش ّكل أح UUد األس UUس ال UUرئ UUيسة
واألف UUكار ،ك UUما وت ّ U
ملجتمع ديمقراطيّ،
 .3وإذ تUدرك أهUمية الUصحافUة الحUرة الUتي تUضمن لجUميع املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم الUحق فUي
ال UUحياة ،وال UUحق ف UUي الح UUري UUة ال UUشخصية والس UUالم UUة الجس UUدي UUة ،وال UUحق ف UUي الح UUماي UUة م UUن س UUوء امل UUعام UUلة،
والحق في حرية التعبير ،والحق في االنتصاف الفعال متى حدث أي انتهاك لحقوقهم.
 .4وإذ تUUعرب عUUن أسUUفها لUUتأثUUير الهجUUمات عUUلى املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم ،وعUUلى حUUق كUUل فUUرد
فUي تUلقي املUعلومUات ،وتUبدي بUالUغ قUلقها مUن أن مUثل هUذه االعUتداءات ،وال سUيما حUني تUرتUكب بUمنأى عUن
أي عUUقاب ،سUUتؤثUUر تUUأثUUيرا ً خUUطيرا ً عUUلى جUUميع املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم ،وعUUلى حUUق جUUميع
األشخاص في التمتع بحقهم في حرية الرأي والتعبير،
 .5وإذ ت UUضع ف UUي حس UUبان UUها أ ّن ض UUمان امل UUحاس UUبة ع UUلى ج UUميع أش UUكال ال UUعنف ض UUد ال UUصحفيني وامل UUهنيني
العاملني في وسائط اإلعالم هو عامل رئيس في منع هجمات مستقبلية،
 .6وإذ تشّ U Uدد ع UUلى ال UUحاج UUة إل UUى ت UUوف UUير ق UUدر أك UUبر م UUن الح UUماي UUة لج UUميع ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم،
Uتذرع ب UUاألم UUن ال UUقوم UUي ،ب UUما ف UUي ذل UUك م UUحارب UUة اإلره UUاب ،ل UUتقييد
ول UUلمصادر ال UUصحفية ،وض UUمان ع UUدم ال ّ U
حرية الرأي والتعبير دونما مبرر أو بشكل تعسفيّ،
Uقر بUاملUخاطUر الUخاصUة الUتي تUواجUهها الUنساء الUصحفيات واملUهنيات الUعامUالت فUي وسUائUط اإلعUالم
 .7وإذ ت ّ
فUUي أداء عUUملهن ،وال سUUيما عUUند تUUقديUUم الUUتقاريUUر مUUن مUUناطUUق الUUنزاع ،وإذ تشّ Uدد عUUلى أهUUمية اتUUباع نUUهج
يراعي نوع الجنس في النظر في التدابير الرامية إلى معالجة سالمة الصحفيني،
 .8وإذ تشّ Uدد عUلى االلUتزام بUموجUب الUقانUون اإلنUسانUي الUدولUي ،الUذي أعUيد تUأكUيده فUي قUرار مجUلس األمUن
 ،(2006) 1738وق UUرار مج UUلس ح UUقوق اإلن UUسان ال UUتاب UUع ل UUألم UUم املتح UUدة  27/5امل UUؤرخ ف UUي  25أي UUلول/
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سUبتمبر  2014بUشأن سUالمUة الUصحفيني ،واعUتبار الUصحفيني واإلعUالمUيني الUذيUن يUؤدون مUهام صUحفية
خطيرة في مناطق الصراع املسلح مدنيني ،واحترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه،
 .9وإذ ت UUشير إل UUى ات UUفاق UUيات ج UUنيف امل UUؤرخ UUة ف UUي  12آب/أغس UUطس  ،1949وال UUبروت UUوك UUول UUني اإلض UUاف UUيني
امل UUؤرخ UUني ف UUي  8ح UUزي UUران/ي UUون UUيو  ،1977وال س UUيما امل UUادة  79م UUن ال UUبروت UUوك UUول اإلض UUاف UUي األول امل UUتعلق
بح UUماي UUة ال UUصحفيني ال UUذي UUن ي UUؤدون م UUهام ص UUحفية خ UUطيرة ف UUي م UUناط UUق ال UUصراع املس UUلح ،وإذ ت UUؤك UUد
الUUتزامUUات أطUUراف الUUصراع املسUUلح لUUتمييز املUUدنUUيني عUUن األهUUداف الUUعسكريUUة املشUUروعUUة ،واالمUUتناع عUUن
الهجمات املوجهة عمدا ً ضد املدنيني أو تلك التي من املحتمل أن تؤدي إلى أضرار جانبية مفرطة،
 .10وإذ ت UUشير إل UUى أن ع UUمل ال UUصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUى وس UUائ UUط اإلع UUالم غ UUال UUبا ً م UUا
UعرضUUهم إلUUى مUUخاطUUر محUUددة مUUن الUUترهUUيب ،والتحUّ Uرش ،والUUعنف ،كUUما هUUو مUUعترف بUUه فUUى قUUرار مجUUلس
يّ U
األمUن  ،(2015) 2222وقUرار مجUلس حUقوق اإلنUسان الUتابUع لUألمUم املتحUدة رقUم  33/2واملUؤرخ فUي 29
أي UUلول/س UUبتمبر  ،2016وق UUرار الج UUمعية ال UUعام UUة ل UUألم UUم املتح UUدة رق UUم  70/162وامل UUؤرخ ف UUي  17ك UUان UUون
األول/دي UUسمبر  2015ب UUشأن س UUالم UUة ال UUصحفيني وم UUسأل UUة اإلف UUالت م UUن ال UUعقاب ،وإذ ت UUؤك UUد أن ه UUذه
القرارات تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير للتصدي لتلك املخاطر،
 .11وإذ تس UUتذك UUر ك UUذل UUك ق UUرار ال UUيون UUسكو رق UUم " 29إدان UUة ال UUعنف ض UUد ال UUصحفيني" امل UUؤرخ ف UUي  12تش UUري UUن
الUUثانUUي/نUUوفUUمبر  ،1997وإعUUالن مUUيديUUلني "تUUأمUUني سUUالمUUة الUUصحفيني ومUUكافUUحة اإلفUUالت مUUن الUUعقاب"،
الUذي أعUلنته الUيونUسكو فUي  4أيUار/مUايUو  ،2007فUإ ّن قUرار مجUلس حUقوق اإلنUسان الUتابUع لUألمUم املتحUدة
رقUم " 12/16حUريUة الUرأي والUتعبير"املUؤرخ فUي  30أيUلول/سUبتمبر  ،2009والUقرار رقUم  ،21/12املUؤرخ
ف UUي  27أي UUلول/س UUبتمبر  2012ب UUشأن س UUالم UUة ال UUصحفيني ،ف UUضالً ع UUن ق UUراري الج UUمعية ال UUعام UUة ل UUألم UUم
املتحUUدة رقUUم  68/163املUUؤرخ فUUي  18كUUانUUون األول/ديUUسمبر  ،2013و 69/185املUUؤرخ فUUي  18كUUانUUون
األول/ديسمبر  2014بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب،
 .12وإذ ي UUساوره UUا ال UUقلق ال UUعميق ،ألن UUه ع UUلى ال UUرغ UUم م UUن ه UUذه ال UUصكوك والتعه UUدات امل UUختلفة ،ف UUإ ّن امل UUهنيني
ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ال ي UUزال UUون ي UUواج UUهون امل UUعيقات ف UUي م UUمارس UUتهم ل UUدوره UUم امل UUهني بس UUبب
أعUمالUهم الUتحقيقية ،وآرائUهم ،وتUقديUمهم تUقاريUرهUم ،بUما فUي ذلUك الUقتل ،والUتعذيUب ،واالعUتداءات الUعنيفة،
واالخ UU Uتفاء القس UU Uري ،واالع UU Uتقال ال UU Uتعسفي ،واالح UU Uتجاز ال UU Uتعسفي،وال UU Uنفي ،وال UU Uتره UU Uيب ،والتح Uّ U Uرش،
والتهديد بالعنف،
 .13وإذ تUشير إلUى الUتزام الUدول األعUضاء فUي األمUم املتحUدة ووكUاالتUها بUالUعمل عUلى إيUجاد بUيئة حUرة وآمUنة
ل UUلصحفيني وامل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ف UUي ك UUل م UUن ح UUاالت ال UUنزاع وال UUحاالت ال UUخال UUية م UUن
الUUنزاع مUUن خUUالل خUUطة عUUمل األمUUم املتحUUدة بUUشأن سUUالمUUة الUUصحفيني ،والUUتي أقUUرهUUا مجUUلس الUUرؤسUUاء
التنفيذيني في منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق في  12نيسان/أبريل ،2012
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 .14وإذ تشUدد عUلى ضUرورة مUراجUعة ،وعUند االقUتضاء ،تUعديUل الUقوانUني والUسياسUات واملUمارسUات الUتي تحUد
م UUن ق UUدرة ال UUصحفيني ع UUلى أداء ع UUملهم ب UUصورة مس UUتقلة ،ودون ت UUدخ UUل ،ال م UUوج UUب ل UUه ،وأن ت UUتواف UUق ه UUذه
القوانني والسياسات واملمارسات مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي،
 .15وإذ تسUلم بUأهUمية إجUراء تUقنني شUامUل لUاللUتزامUات املUتع ّلقة بحUمايUة املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم
املUنشأة بUموجUب الUقانUون الUدولUي لUحقوق اإلنUسان والUقانUون اإلنUسانUي الUدولUي بUغية تUعزيUز تUنفيذهUا عUلى
نحو ف ّعال،
 .16وإذ ت UUأخ UUذ ف UUي اع UUتباره UUا امل UUمارس UUات ال UUجيدة امل UUوص UUى ب UUها ف UUي ت UUقري UUر م UUكتب امل UUفوض ال UUسام UUيلألم UUم
املتحUدة لUحقوق اإلنUسان بUشأن "سUالمUة الUصحفيني"،واملUؤرخ فUي  1تUموز/يUولUيو  ،2013مUن أجUل تUهيئة
ب UUيئة آم UUنة وداع UUمة ي UUمكن ل UUلصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم االض UUطالع
بأعمالهم دون عوائق،

قد اتّفقت على ما يلي:

:القسم األول
تدابير الحماية
املادة  – 1الغرض من هذه االتفاقية
الUUغرض مUUن هUUذه االتUUفاقUUية هUUو تUUعزيUUز ،وحUUمايUUة ،وضUUمان سUUالمUUة الUUصحفيني وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي
وس UUائ UUط اإلع UUالم ف UUي أوق UUات الس UUلم ،وأث UUناء ال UUنزاع UUات املس UUلحة ،وح UUماي UUة ق UUدرت UUهم ع UUلى م UUمارس UUة م UUهنتهم بح UUري UUة
التعرض للمضايقات ،أو الترهيب ،أو االعتداء على سالمتهم الجسدية.
واستقاللية في بيئة داعمة ،دون
ّ
املادة  – 2املصطلحات املستخدمة
ألغ UUراض ه UUذه االت UUفاق UUية ،ي UUنطبق م UUصطلحا "ال UUصحفي" و"وامل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم" ع UUلى
األشUUخاص الUUذيUUن يUUشاركUUون بUUشكل مUUنتظم أو مUUهني فUUي جUUمع املUUعلومUUات ،وإعUUدادهUUا ،ونشUUرهUUا للجUUمهور عUUن
طUUريUUق أي وسUUيلة لUUالتUUصال الجUUماهUUيري ،بUUما فUUي ذلUUك مUUصورو الUUفيديUUو واملUUصورون الUUفوتUUوغUUرافUUيون ،ومUUوظUUفو
الUU UداعUU Uم الUU Uتقني ،والUU UسائUU Uقون ،واملUU UترجUU Uمون الUU UفوريUU Uون ،واملحUU Uررون ،واملUU UترجUU Uمون ،والUU UناشUU Uرون ،واملUU UذيUU Uعون،
والعاملون في الطباعة ،واملوزعون.
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املادة  – 3الحق في الحياة والحماية من سوء املعاملة
 .1تتعهUUد الUUدول األطUUراف بUUاتUUخاذ جUUميع الUUتدابUUير املUUمكنة عUUمليا ً ملUUنع التهUUديUUدات ،والUUعنف ،واالعUUتداءات
عUلى الUحياة والسUالمUة الجسUديUة لUلصحفيني وغUيرهUم مUن املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم .وتUشمل
ه UUذه ال UUتداب UUير اع UUتماد تش UUري UUعات ج UUنائ UUية وت UUدري UUب امل UUوظ UUفني امل UUك ّلفينبإن UUفاذ ال UUقان UUون املتع ّلقبس UUالم UUة
الصحفيني.
 .2تUدرج الUدول األطUراف فUي قUوانUينها ومUمارسUاتUها تUدابUير محUددة بUغية مUكافUحة الUعنف الUقائUم عUلى نUوع
الجنس ضد النساء الصحفيات والعامالت في وسائط اإلعالم.
 .3تتخUUذ الUUدول األطUUراف الUUتدابUUير الUUالزمUUة لحUUمايUUة الUUصحفيني وغUUيرهUUم مUUن الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم
الUذيUن يUواجUهون تهUديUدا وشUيكا مUن خUالل إنUشاء آلUية لجUمع املUعلومUات تUسمح بUالجUمع والنشUر السUريUع
للمعلومات حول التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون فيما بني وكاالت إنفاذ القانون.
 .4تتعه UUد ال UUدول ب UUأن تنش— آل UUية م UUمول UUة وف UUعال UUة ل UUإلن UUذار امل UUبكر واالس UUتجاب UUة الس UUري UUعة ب UUال UUتشاور م UUع
امل UUؤس UUسات اإلع UUالم UUية ،وأن ت UUتول UUى امل UUسؤول UUية ف UUيأن ت UUو ّف UUر ل UUلصحفيني وامل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط
اإلع UUالم ،ع UUند الته UUدي UUد ،إم UUكان UUية ال UUوص UUول ال UUفوري إل UUى الس UUلطات ال UUحكوم UUية ذات ال UUصلة وال UUتداب UUير
الUوقUائUية .وعقبتحUديUد حUاجUة أي فUرد إلUى الحUمايUة ،يUتوجUب أن تUقدمUاآللUية تUدابUير حUمايUة مUاديUة ،بUما فUي
ذلUك الUهواتUف املحUمولUة والUصدريUات الUواقUية مUنالUرصUاص ،فUضال عUن إنUشاء مUالذات آمUنة واإلجUالء فUي
حUUاالت الUUطوارئ أو الUUنقل إلUUى أجUUزاء آمUUنة مUUن الUUبلد أو بUUلدان أخUUرى مUUن خUUالل بUUرنUUامUUج للحUUمايUUة .وال
يUU Uجوز اسUU Uتخدام هUU Uذه الUU UبرامUU Uج ،دون مUU Uبرر ،بUU UطريUU Uقة يUU Uمكن أن تUU Uقيد عUU Uمل الUU Uصحفيني وغUU UيرهUU Uم مUU Uن
العاملني في وسائط اإلعالم.
 .5وحUUيثما ارتUUكبت االعUUتداءات الجسUUديUUة ضUUد الUUصحفيني أو غUUيرهUUم مUUن الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم،
Uتعني عUلى الUدول اتUخاذ أي خUطوات ضUروريUة ومUالئUمة لUضمان حUمايUة الUفرد املUتضرر مUن املUزيUد
فUإنّUه ي ّ
م UUن الته UUدي UUدات و/أو االع UUتداء الجس UUدي .ك UUما ع UUلى ال UUدول أن تتخ UUذ خ UUطوات ل UUلتخفيف م UUن أث UUر ه UUذه
الهج UUمات ،ب UUما ف UUي ذل UUك ت UUوف UUير خ UUدم UUات م UUثل ال UUرع UUاي UUة ال UUطبية امل UUجان UUية ،وال UUدع UUم ال UUنفسي ،والخ UUدم UUات
القانونية ،فضال عن املساعدة في نقل الصحفيني وعائالتهم.
املادة  – 4الحق في الحرية
 .1تتعه UUد ال UUدول األط UUراف ب UUات UUخاذ ج UUميع ال UUتداب UUير امل UUمكنة مل UUنع الح UUرم UUان غ UUير ال UUقان UUون UUي م UUن الح UUري UUة
لUUلصحفيني وغUUيرهUUم مUUن الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم .بUUما يUUشمل تUUدريUUب املUUدعUUني الUUعامUUني ،ومUUوظUUفي
الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون.
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 .2ت UUكفل ال UUدول األط UUراف ع UUدم اس UUتخدام ق UUوان UUني م UUكاف UUحة اإلره UUاب أو ق UUوان UUني األم UUن ال UUقوم UUي ،ب UUصورة
تUعسفية ودون داع ،بUغية تUعطيل عUمل وسUالمUة الUصحفيني والUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم ،بUما فUي ذلUك
عن طريق االعتقال التعسفي أو االحتجاز ،أو التهديد بذلك.
 .3تتخUUذ الUUدول األطUUراف خUUطوات فUUعالUUة لحUUمايUUة الUUصحفيني وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط
اإلعالم من االختفاء القسري واالختطاف.

املادة  – 5حرية التعبير

 .1يUUتعني أن تUUمتثل قUUوانUUني الUUدول وسUUياسUUاتUUها ومUUمارسUUاتUUها امUUتثاال تUUامUUا لUUواجUUباتUUها والUUتزامUUاتUUها بUUموجUUب
الUقانUون الUدولUي لUحقوق اإلنUسان حUتى ال تحUد مUن قUدرة الUصحفيني وغUيرهUم مUن الUعامUلني فUي وسUائUط
اإلعالم على أداء عملهم بشكل مستقل دون تدخل ال مس ّوغ له.
 .2يUنبغي أن يUكون أي تUقييد لUلحق فUي حUريUة الUتعبير لUدى الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم بUموجUب الUقانUون،
إال أنUه ال يUجوز فUرضUه إال بUموجUب أحUد األسUباب املUنصوص عUليها فUي املUادة  (3) 19مUن العهUد الUدولUي
الUUخاص بUUالUUحقوق املUUدنUUية والUUسياسUUية ،أو حUUقوق اآلخUUريUUن أو سUUمعتهم ،أو حUUمايUUة األمUUن الUUقومUUي أو
الUUنظام الUUعام ،أو الUUصحة الUUعامUUة أو اآلداب الUUعامUUة ،ويUUجب أن تUUكون ضUUروريUUة ومUUتناسUUبة .ويUUجب أن
يUصاغ أي تUقييد بUدقUة كUافUية لUتمكني الUفرد مUن تUعديUل سUلوكUه وفUقا لUذلUك ،كUما وأن يسهUل عUلى الجUمهور
الوصول إليه.
 .3تUUلغى الUUتدابUUير الUUتي تجUUرم أي شUUكل مUUن أشUUكال حUUريUUة الUUتعبير ،إال إذا كUUانUUت تUUشكل قUUيودا مشUUروطUUة
ومشروعة وفقا للفقرة الثانية من هذه املادة.
 .4تتعهUUد الUUدول األطUUراف بUUأن تحUUمي ،فUUي الUUقانUUون وفUUي املUUمارسUUة الUUعملية ،سUUريUUة مUUصادر الUUصحفيني،
اعUترافUا بUالUدور األسUاسUي لUوسUائUط اإلعUالم فUي تUعزيUز مUساءلUة الUحكومUة ،رهUنا بUاالسUتثناءات املحUدودة
واملحددة بوضوح ،واملنصوص عليها بموجب القانون وفقا للفقرة  2من هذه املادة.
املادة  – 6التحقيق واالنتصاف الفعّاالن
 .1تتخ UUذ ال UUدول األط UUراف الخ UUطوات امل UUناس UUبة ل UUضمان امل UUساءل UUة ع UUن ط UUري UUق إج UUراء ت UUحقيقات م UUحاي UUدة،
وفUوريUة ،وشUامUلة ،ومسUتقلة ،وفUعالUة فUي جUميع الUتقاريUر املUتعلقة بUالتهUديUدات واالعUتداءات الUتي يUتعرض
لUUها الUUصحفيون واملUUهنيون الUUعامUUلون فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم الUUذيUUن يUUدخUUلون فUUي نUUطاق واليUUتها الUUقضائUUية،
وت UUقدي UUم ج UUميع م UUرت UUكبي الج UUرائ UUم ،ب UUمن ف UUيهم أول UUئك ال UUذي UUن ي UUأم UUرون ،أو ي UUتآم UUرون ع UUلى ارت UUكاب ه UUذه
الج UUرائ UUم ،أو امل UUساع UUدة أو التح UUري UUض ع UUليها ،أو التس UUتر ع UUليها ،وض UUمان ح UUصول ال UUضحاي UUا وأس UUره UUم
على سبل انتصاف كافية.
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 .2عUلى الUدول أن تUضع وتUنفذ اسUتراتUيجيات ملUكافUحة اإلفUالت مUن الUعقاب بUالنسUبة لUلذيUن يUرتUكبون أعUمال
الUعنف ضUد الUصحفيني وغUيرهUم مUن املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم .وعUلى وجUه الUخصوص ،أن
ت UUقوم ب UUال UUتحقيق ف UUي الهج UUمات املش UUتبه ف UUيها وح UUدة ت UUحقيق خ UUاص UUة أو آل UUية وط UUنية مس UUتقلة ،ي UUنشئها
ال UUقان UUون ل UUرص UUد وإج UUراء ت UUحقيقات ف UUي ال UUقضاي UUا وامل UUسائ UUل امل UUتصلة بح UUماي UUة ال UUصحفيني وغ UUيره UUم م UUن
امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ،وأن ت UUكون م UUخول UUة ب UUتنسيق ال UUسياس UUات وال UUعمل ب UUني م UUختلف
السUلطات الUحكومUية ،ولUها اخUتصاص لUتقديUم تUوصUيات إلUى السUلطات الUحكومUية ذات الUصلة .ويUنبغي
تUوفUير املUوارد الUكافUية لUلوحUدة أو اآللUية ،كUما يUجب تUدريUب املUوظUفني تUدريUبا مUناسUبا لUضمان عUمل الUوحUدة
أو اآللUUية بUUشكل مسUUتقل وفUUعال .وأن يUUتم تUUمكني الUUصحفيني ومUUؤسUUسات املUUجتمع املUUدنUUي مUUن املUUشاركUUة
في تصميم هذه الهيئة وعملها وتقييمها.
Uتعني ع UUلى ال UUدول ت UUخصيص امل UUوارد ال UUالزم UUة مل UUقاض UUاة االع UUتداءات ع UUلى ال UUصحفيني أو غ UUيره UUم م UUن
 .3ي ّ U
املUهنيني الUعامUلني فUي وسUائUط اإلعUالم مUن خUالل وضUع بUروتUوكUوالت خUاصUة مUن قUبل املUدعUني الUعامUني ،أو
تعيني مدع عام متخصص.
 .4فUUي اإلجUUراءات الUUجنائUUية املUUتعلقة بUUاالعUUتداءات عUUلى الUUصحفيني أو غUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي
وس UUائ UUط اإلع UUالم ،ي UUراع UUى ع UUلى ال UUنحو ال UUواج UUب أي ص UUلة ب UUني ه UUذا ال UUهجوم واألنش UUطة امل UUهنية ل UUلضحية،
ويعامل على أنه ظرف مشدد.
املادة  – 7الحماية أثناء االنتخابات والتظاهرات العامة
تUUولUUي الUUدول األطUUراف اهUUتمامUUا خUUاصUUا لسUUالمUUة الUUصحفيني وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم
خUالل فUترات االنUتخابUات ،وأثUناء تUغطية األحUداث الUتي يUمارس فUيها األشUخاص حUقوقUهم فUي التجUمع السUلمي،
مع مراعاة دورهم الخاص ،وتعرضهم للخطر ،وضعفهم.
املادة  – 8الحماية كمدنيني أثناء النزاع املسلح
 .1يUUجب عUUلى الUUدول األطUUراف أن تUUعامUUل الUUصحفيني وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم،
الUU UذيUU Uن يUU Uعملون فUU Uي مUU Uهمات مUU Uهنية خUU Uطيرة فUU Uي مUU UناطUU Uق الUU Uنزاع املسUU Uلح ،كUU UمدنUU Uيني ،وأن تUU UحترمUU Uهم،
وتح UUميهم ع UUلى ه UUذا ال UUنحو ،ط UUامل UUا ل UUم ي UUشارك UUوا ،وب UUشكل م UUباش UUر ،ف UUي األع UUمال الح UUرب UUية .وذل UUك دون
اإلخ UUالل ب UUحق امل UUراس UUلني الح UUرب UUيني امل UUعتمدي UUن ل UUدى ال UUقوات املس UUلحة ب UUمنحهم وض UUع أس UUرى الح UUرب
املنصوص عليه في املادة .4أ 4.من اتفاقية جنيف الثالثة.
 .2عUلى أي دولUة مUشاركUة فUي نUزاع مسUلح أن تUمتثل امUتثاال تUامUا لUاللUتزامUات الUتي تUنطبق عUليها بUموجUب
الUUقانUUون الUUدولUUي الUUخاص بحUUمايUUة املUUدنUUيني ،بUUمن فUUيهم الUUصحفيون وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي
وسائط اإلعالم ،في النزاعات املسلحة.
 .3تUUعامUUل املUUعدات واملUUنشآت اإلعUUالمUUية كUUأعUUيان مUUدنUUية ،وال يUUجوز أن تUUتعرض لUUلهجوم أو االنUUتقام ،مUUا لUUم
يكن هناك دليل واضح على أنها تستخدم في العمليات العسكرية.
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UتوجUU Uب عUU Uلى الUU Uدول األطUU Uراف املUU UشاركUU Uة فUU Uي حUU Uاالت الUU Uنزاع املسUU Uلح أن تUU Uحترم االسUU Uتقالل املUU Uهني
 .4يUّ U U
للصحفيني وغيرهم من املهنيني العاملني في وسائط اإلعالم وأن تحافظ على حقوقهم.
 .5عUلى الUدول املUشاركUة فUي حUاالت الUنزاع املسUلح أن تهي— وتUحافUظ ،فUي الUقانUون وفUي املUمارسUة الUعملية،
عUUلى بUUيئة آمUUنة وتUUمكينية لUUلصحفيني وغUUيرهUUم مUUن املUUهنيني الUUعامUUلني فUUي وسUUائUUط اإلعUUالم ألداء عUUملهم
دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة.
 .6تUUقوم جUUميع أطUUراف الUUنزاع املسUUلح بUUبذل قUUصارى جهUUدهUUا ملUUنع انUUتهاكUUات الUUقانUUون اإلنUUسانUUي الUUدولUUي
ضد الصحفيني وغيرهم من املهنيني العاملني في وسائط اإلعالم بصفتهم مدنيني.
 .7ع UUلى ال UUدول أن تتخ UUذ ج UUميع ال UUتداب UUير ال UUعملية ل UUضمان اإلف UUراج ع UUن ال UUصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني
ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ال UUذي UUن اخ UUتطفوا أو احتج UUزوا ك UUره UUائ UUن ف UUي ح UUاالت ال UUنزاع املس UUلح ف UUي
األراضي التي تمارسعليها واليتها القضائية.
 .8ي UUتعني ع UUلى ج UUميع أط UUراف ال UUنزاع املس UUلح أن ت UUبذل ال UUجهود امل UUناس UUبة ل UUوض UUع ح UUد ألي م UUن االن UUتهاك UUات
واالعتداءات التي ترتكب ضد الصحفيني وغيرهم من املهنيني العاملني في وسائط اإلعالم.
 .9تتخUذ الUدول األطUراف جUميع الخUطوات الUالزمUة لUضمان املUساءلUة عUن الجUرائUم املUرتUكبة ضUد الUصحفيني
واإلعUالمUيني فUي حUاالت الUنزاع املسUلح .وعUلى وجUه الUخصوص ،أن تUقوم بUالUبحث عUن األشUخاص الUذيUن
ي UUزع UUم أن UUهم ارت UUكبوا ،أو أم UUروا ب UUارت UUكاب ان UUتهاك خ UUطير الت UUفاق UUيات ج UUنيف ،وأن ت UUقوم ب UUإج UUراء ت UUحقيقات
نUزيUهة ،ومUحايUدة ،ومسUتقلة ،وفUعالUة فUيما يUتعلق بUالجUرائUم املUدعUى ارتUكابUها فUي إطUار واليUتها الUقضائUية.
تUUلتزم الUUدول األطUUراف بUUمحاكUUمة املUUسؤولUUني عUUن االنUUتهاكUUات الUUجسيمة لUUلقانUUون اإلنUUسانUUي الUUدولUUي فUUي
م UUحاك UUمها ،ب UUغض ال UUنظر ع UUن ج UUنسيتهم ،أو تس UUليمهم ل UUلمحاك UUمة إل UUى دول UUة أخ UUرى م UUعنية ،ش UUري UUطة أن
تكون هذه الدولة قد قدمت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد هؤالء األشخاص.
 .10تتخUذ الUدول األطUراف الخUطوات املUناسUبة لUتوفUير الUتعليم والUتدريUب لUلقوات املسUلحة فUي مUجال الUقانUون
اإلنUUسانUUي الUUدولUUي بUUغية وقUUف ومUUنع الهجUUمات ضUUد املUUدنUUيني املUUتضرريUUن مUUن الUUنزاع املسUUلح ،بUUمن فUUيهم
الصحفيون وغيرهم من املهنيني العاملني في وسائط اإلعالم.
املادة  – 9تدابير زيادة الوعي
 .1يUنبغيإصUدار،وعUلى أعUلى مسUتويUات الUحكومUة ،إدانUة عUلنية فUوريUة ،ال لUبس فUيها ،ألي شUكل مUن أشUكال
ال UUعنف ض UUد ال UUصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ،س UUواء ارت UUكب االع UUتداء
شخص عادي ،أو شخص يعمل بصفة رسمية.
 .2يUUنبغي عUUلى الUUدول أن تUUقدم الUUتدريUUب لUUلموظUUفني املUUكلفني بUUإنUUفاذ الUUقانUUون ،والUUجيش ،واملUUدعUUني الUUعامUUني،
وم UUوظ UUفي ال UUجهاز ال UUقضائ UUي ف UUيما ي UUتعلق ب UUال UUتزام UUات UUهم ب UUمقتضى ال UUقان UUون ال UUدول UUي ل UUحقوق اإلن UUسان
وال UUقان UUون اإلن UUسان UUي ال UUدول UUي ،وال UUوف UUاء ال UUفعلي ب UUتلك االل UUتزام UUات .وي UUشمل ه UUذا ال UUتدري UUب ال UUتعام UUل م UUع
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م UUجاالت م UUعينة م UUن امل UUخاط UUر ل UUلصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ،م UUثل
االحUUتجاجUUات واألحUUداث الUUعامUUة ،وشUUرعUUية وجUUود الUUصحفيني أثUUناء حUUاالت الUUنزاع املسUUلح ،واملUUمارسUUات
واإلجراءات للحد من املخاطر التي يتعرض لها الصحفيون.
 .3ي UUنبغي ت UUنفيذ امل UUبادرات ال UUرام UUية إل UUى رف UUع ال UUوع UUي ال UUعام ب UUمسأل UUة س UUالم UUة ال UUصحفيني وات UUباع ن UUهج ع UUدم
ال UUتسام UUح إط UUالق UUا إزاء ال UUعنف ض UUد ال UUصحفيني ع UUلى ال UUصعيدي UUن املح UUلي وال UUوط UUني ،ب UUما ف UUي ذل UUك ع UUن
ط UUري UUق إدراج م UUسأل UUة س UUالم UUة ال UUصحفيني ف UUي ب UUرام UUج ال UUتعليم ال UUعام ال UUرس UUمية .وت UUشمل ه UUذه األنش UUطة
الترويج العام لليوم العاملي لحرية الصحافة.
 .4ي UUجب أن ي UUتاح ال UUتدري UUب ل UUلصحفيني وغ UUيره UUم م UUن امل UUهنيني ال UUعام UUلني ف UUي وس UUائ UUط اإلع UUالم ،ف UUضال ع UUن
امل UUؤس UUسات اإلع UUالم UUية ف UUيما ي UUتعلق ب UUحقوق UUهم ب UUموج UUب ال UUقان UUون ال UUدول UUي ل UUحقوق اإلن UUسان وال UUقان UUون
اإلنساني الدولي.

القسم الثاني
اللجنة املعنية بسالمة الصحفيني

املادة  – 10إنشاء لجنة سالمة الصحفيني
ي UUنبغي إن UUشاء ل UUجنة م UUعنية بس UUالم UUة ال UUصحفيني )ي UUشار إل UUيها ف UUيما ي UUلي ب UUاس UUم "ال UUلجنة"( .وت UUتأل UUف ال UUلجنة م UUن
خUمسة عشUر عUضوا تUنتخبهم الUدول األطUراف لUفترة أربUع سUنوات ،قUابUلة للتجUديUد ،بUاالقUتراع السUري مUن قUائUمة
بأسماء األشخاص الذين رشحتهم الدول األطراف لهذا الغرض .ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
املادة  – 11معايير املنصب
يUجب أن تUتألUف الUلجنة مUن رعUايUا الUدول األطUراف فUي هUذه االتUفاقUية ،والUذيUن يUجب أن يUكونUوا مUن ذوي األخUالق
ال UUرف UUيعة وال UUكفاءة امل UUعترف ب UUها ف UUي م UUيدان ال UUقان UUون ال UUدول UUي ل UUحقوق اإلن UUسان وال UUقان UUون اإلن UUسان UUي ال UUدول UUي .وال
يجوز للجنة أن تضم أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.
املادة  – 12إجراءات البالغات الفردية
تUعترف دولUة طUرف فUي هUذه االتUفاقUية بUاخUتصاص الUلجنة فUي تUلقي ودراسUة الUبالغUات املUقدمUة مUن ،أو نUيابUة عUن
أفUراد أو مجUموعUات مUن األفUراد الUخاضUعني لUواليUتها ،الUذيUن يUدعUون أنUهم ضUحايUا النUتهاك مUن جUانUب تUلك الUدولUة
الطرف في االتفاقية.
املادة  – 13معايير القبول
تعتبر اللجنة أن البالغ الفردي غير مقبول إذا:
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

32

تقرير شهر أكتوبر 2017

)ا( كان البالغ مجهول الهوية؛
)ب( ش UUكل ال UUبالغ إس UUاءة اس UUتعمال ل UUلحق ف UUي ت UUقدي UUم ه UUذه ال UUبالغ UUات ،أو ك UUان ي UUتناف UUى م UUع أح UUكام
االتفاقية؛
)ت( كUUانUUت املUUسألUUة نUUفسها قUUد سUUبق وأن نUUظرت فUUيها الUUلجنة ،أو أنUUها قUUيد الUUنظر ،أو يجUUري بUUحثها فUUي
إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
)ث( لUUم تسUUتنفد جUUميع سUUبل االنUUتصاف املحUUلية املUUتاحUUة .وال يUUجب أنتسUUري هUUذه الUUقاعUUدة حUUيث يUUكون
تUUطبيق سUUبل االنUUتصاف مUUطوال بUUصورة غUUير مUUعقولUUة ،أو أنUUه مUUن غUUير املUUرجUUح أن يUUحقق االنUUتصاف
الفعال؛
)ج( كان من الواضح أنه ال يستند إلى أساس سليم ،أو كان غير مدعوم بما فيه الكفاية؛ أو متى
)ح( ك UUان UUت ال UUوق UUائ UUع م UUوض UUوع ال UUبالغ ق UUد ح UUدث UUت ق UUبل ب UUدء ن UUفاذ ه UUذه االت UUفاق UUية ب UUالنس UUبة ل UUلدول UUة ال UUطرف
املعنية ،ما لم تستمر تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.
املادة – 14فحص البالغات الفردية
 .1تUUقدم الUUلجنة أيUUبالغUUات مUUقدمUUة إلUUيها إلUUى الUUدولUUة الUUطرف الUUتي يUUدعUUى أنUUها انUUتهكت أي حUUكم مUUن أحUUكام
االت UUفاق UUية .وف UUي غ UUضون س UUتة أشه UUر م UUن اس UUتالم إخ UUطار ال UUلجنة ،ت UUقدم ال UUدول UUة امل UUتلقية إل UUى ال UUلجنة
تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح املسألة وسبل االنتصاف ،إن وجدت ،التي قد تتخذها تلك الدولة.
 .2تUنظر الUلجنة فUي االعUتراضUات الUواردة فUي ضUوء جUميع املUعلومUات املUكتوبUة الUتي قUدمUها لUها الUشخص
املUدعUي أنّUه ضUحية أو ضUحايUا والUدولUة الUطرف املUعنية .وتتعهUد الUلجنة ،إذا لUزم األمUر ،بUإجUراء تUحقيق،
لكي تقدم الدول األطراف املعنية جميع التسهيالت الالزمة.
املادة  – 15التدابير املؤقتة
 .1يUUجوز لUUلجنة ،فUUي أي وقUUت بUUعد تUUلقي الUUبالغ ،وقUUبل الUUبت فUUي وقUUائUUع الUUحالUUة الUUتي تّ Uم الUUتوصUUل إلUUيها ،أن
تUUحيل إلUUى الUUدولUUة الUUطرف املUUعنية طUUلبا عUUاجUUال كUUي تتخUUذ الUUدولUUة الUUطرف املUUعنية مUUا قUUد يUUلزم مUUن تUUدابUUير
مؤقتة لتجنب وقوع أضرار ال يمكن إصالحها للضحية أو ضحايا االنتهاك املزعوم.
 .2حUUيثما تUUمارس الUUلجنة سUUلطتها الUUتقديUUريUUة بUUموجUUب الUUفقرة  1مUUن هUUذه املUUادة ،فUUإن هUUذا ال يUUعني اتUUخاذ
قرار بشأن مقبولية البالغ أو األسس املوضوعية للبالغ.
املادة  – 16نتائج البالغات الفردية
ب UUعد دراس UUة ال UUبالغ ،تح UUدد ال UUلجنة م UUا إذا ك UUان ق UUد ح UUدث ان UUتهاك ألي ح UUكم م UUن أح UUكام ه UUذه االت UUفاق UUية ،وت UUحيل
اقتراحاتها وتوصياتها ،إن وجدت ،إلى الدولة الطرف املعنية ،وإلى مقدم أو مقدمي البالغ.
املادة  – 17اإلجراءات املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة أو املنهجية
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 .1إذا تUلقت الUلجنة مUعلومUات مUوثUوقUة تUشير إلUى وقUوع انUتهاكUات جUسيمة أو مUنهجية مUن جUانUب دولUة طUرف
لUUلحقوق املUUنصوص عUUليها فUUي هUUذه االتUUفاقUUية ،فUUإن الUUلجنة تUUدعUUو تUUلك الUUدولUUة الUUطرف إلUUى الUUتعاون فUUي
فحص املعلومات ،وتحقيقا لهذه الغاية تقدم مالحظاتها بشأن املعلومات املعنية.
 .2ي UUجوز ل UUلجنة ،م UUع م UUراع UUاة أي م UUالح UUظات ق UUد ت UUكون ق UUد ق UUدم UUتها ال UUدول UUة ال UUطرف امل UUعنية ،ف UUضال ع UUن أي
مUعلومUات أخUرى مUوثUوقUة مUتاحUة لUها ،أن تUعني عUضوا أو أكUثر مUن أعUضائUها إلجUراء تUحقيق وتUقديUم تUقريUر
عUاجUل إلUى الUلجنة .ويUجوز أن يUتضمن الUتحقيق ،إذا اقUتضت الUضرورة وبUموافUقة الUدولUة الUطرف ،زيUارة
إلى إقليمها.
 .3ب UUعد دراس UUة ن UUتائ UUج ه UUذا ال UUتحقيق ،ت UUحيل ال UUلجنة ه UUذه ال UUنتائ UUج إل UUى ال UUدول UUة ال UUطرف امل UUعنية م UUرف UUقة ب UUأي
تعليقات وتوصيات.
 .4يUجب أن تUقدم الUدولUة الUطرف املUعنية ،فUي غUضون سUتة أشهUر مUن تUلقي الUنتائUج والUتعليقات والUتوصUيات
التي أحالتها إليها اللجنة ،مالحظاتها إلى اللجنة.
املادة  – 18التقرير السنوي املقدم إلى الجمعية العامة
تUUقدم الUUلجنة تUUقريUUرا سUUنويUUا إلUUى الجUUمعية الUUعامUUة لUUألمUUم املتحUUدة ،وتUUوجUUز فUUيه أنشUUطتها فUUيما يUUتعلق بUUالUUبالغUUات
الفردية والتحقيقات في تقارير االنتهاكات الجسيمة أو املمنهجة.

القسم الثالث
أحكام ختامية

املادة  – 19تحفظات
 .1ال يسمح بإجراء تحفظات تتنافى مع هدف هذه االتفاقية والغرض منها.
 .2يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
املادة  – 20التوقيع ،والتصديق ،واالنضمام
 .1ه UUذه االت UUفاق UUية م UUفتوح UUة ل UUلتوق UUيع ع UUليها م UUن ج UUان UUب أي دول UUة ع UUضو ف UUي األم UUم املتح UUدة ،أو أي م UUن
وكاالتها املتخصصة .تودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 .2تكون هذه االتفاقية مفتوحة النضمام أي دولة مشار إليها في الفقرة  1من هذه املادة.
 .3يUقوم األمUني الUعام لUألمUم املتحUدة بUإبUالغ جUميع الUدول الUتي و ّقUUعت عUلى هUذه االتUفاقUية ،أو انUضمت
إليها ،بإيداع كل صك تصديق أو انضمام.
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املادة  – 21الدخول حيز التنفيذ
 .1يUبدأ نUفاذ هUذه االتUفاقUية بUعد ثUالثUني يUومUا مUن تUاريUخ إيUداع الUصك العشUريUن مUن صUكوك الUتصديUق
أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 .2ب UUالنس UUبة ل UUكل دول UUة ت UUصدق ع UUلى ه UUذه االت UUفاق UUية أو ت UUنضم إل UUيها ب UUعد إي UUداع ال UUصك العش UUري UUن م UUن
صUكوك الUتصديUق أو االنUضمام ،تUدخUل االتUفاقUية حUيز الUنفاذ فUي الUيوم الUثالثUني مUن تUاريUخ إيUداع
صكها الخاص.
املادة  -22االنسحاب
يUUجوز لUUلدولUUة الUUطرف أن تUUنسحب مUUن هUUذه االتUUفاقUUية بUUتوجUUيه إشUUعار كUUتابUUي إلUUى األمUUني الUUعام لUUألمUUم املتحUUدة.
ويصبح االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام لهذا اإلشعار.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 املفوضية السامية لحقوق االنسان -اليونسكو
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