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مقدمة 

تحتفل تونس باليوم العاملي لحرية الصحافة لسنة 2016 يف ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متحركة إقليميا 

ودوليا انعكست وطنيا عىل أوضاع الحريات بصورة عامة وعىل حرية الصحافة.  

فعىل املستوى السيايس تنامت ظاهرة اإلرهاب ورضبت يف أكثر من بلد وقارة من إفريقيا وآسيا إىل عمق أوروبا، كما 

ازدادت األوضاع يف ليبيا تعقيدا رغم بوادر االنفراج النسبي التي ظهرت يف األشهر األخرية. 

وانعكست هذه األوضاع الدولية واإلقليمية بصورة مبارشة عىل تونس حيث تنامى نشاط املجموعات االرهابية ووصل 

إىل حد محاولتها إقامة إمارة "داعشية" يف بنقردان لوال فقدانها لحاضنة شعبية والتصدي الحازم لألجهزة األمنية 

والعسكرية الوطنية. 

كما سجلت السنة املاضية أحداثا وعمليات إرهابية متفاوتة الخطورة خيمت عىل املناخ السيايس ودفعت إىل إعالن حالة 

الطوارئ يف أكثر من جهة وأكثر من مرة. 

ويف هذا السياق السيايس تحولت تونس من السلطات املؤقتة إىل وضع دائم، لكن ذلك لم يمنع من بروز الخالفات 

والتجاذبات السياسية داخل االئتالف الحاكم بصورة خاصة مما أخر مواصلة مسار إصالح اإلعالم ووضعه يف مراتب 

ثانوية ضمن إهتمامات الحكومة. 

فقد تواصل الغموض حول سياسة الدولة بخصوص املرفق العمومي مما قلص من نجاعتها كما تواصلت الذي تجّسد 

عىل سبيل املثال يف محاوالت إضعاف أداء "الهايكا" ورضب استقالليتها.  

كما برزت يف هذا املناخ السيايس اخرتاقات كثرية لإلعالم وخصوصا القطاع الخاص بعد أن تبني ان بعض وسائل 

اإلعالم اململوكة من قبل لوبيات مالية وسياسية تهدف الستغالل هشاشة الوضع السيايس لتوظيف اإلعالم وتوجيه 

الراي العام. 

واجتماعيا عرفت السنة املاضية تناميا واضحا للحركات االحتجاجية للمطالبة بالشغل والتنمية. وقد واجهت السلطة 

السياسية أغلب هذه التحركات باملنع حينا وباستعمال القوة املفرطة أحيانا أخرى يف تونس العاصمة والقرصين 

وقفصة وتوزر والكاف وقرقنه ودوز...كما واجهت احتجاجات املفروزين أمنيا بكثري من التعسف الذي وصل إىل حد 

االعتقال واالعتداء العنيف. 

وسعت السلطة يف هذا السياق إىل استغالل دقة األوضاع يف إطار مكافحة اإلرهاب إىل منع التحركات االحتجاجية 

السلمية يف مقايضة واضحة للمواطنني بني أمنهم من جهة وحقهم املرشوع يف التظاهر واالحتجاج من جهة ثانية. 

وقد انعكس توتر الوضع االجتماعي عىل وضع الحريات الصحفية حيث سجلت العديد من األحداث اعتداءات عىل 

الصحفيني من األمن ومن أطراف سياسية ومواطنني. 

أما ترشيعيا فلم تكن هذه السنة أفضل من سابقاتها من حيث املصادقة عىل عدد من القوانني كادت أن تكون كارثية 

عىل حرية الصحافة يف بالدنا لوال الوقفات الحازمة ألبناء القطاع والتفافهم حول هيكلهم نقابة الصحفيني يف دفاعه 
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املستميت لحماية الصحفيني من عدة فصول قانونية كانت بمثابة تهديدات حقيقية لحرية العمل الصحفي يف حال 

تمريرها يف صياغتها األصلية. 

وتتعلق أهم هذه املعارك التي خاضتها نقابة الصحفيني بمساندة العديد من مكونات املجتمع املدني، بالفصل 35 من 

قانون مكافحة اإلرهاب حيث صادق مجلس نواب الشعب يوم 25 جويلية 2015 عىل هذا القانون بعد إدخال تعديل 

عىل الفصل 35 املتعّلق بحماية املصادر. 

وقد اعترب هذا الفصل يف صيغته األصلية أنه ”يتعني عىل كل شخص ولو كان خاضعا للرس املهني أو لرسية املصدر يف 

حالة الصحفيني أن يقوم باإلعالن عن جميع املعلومات التي بلغت إىل علمه واال عد مرتكبا لجريمة عدم اشعار السلط 

ذات النظر املعاقب عليها بالسجن من عام اىل 5 أعوام وبخطية مالية من 5000 اىل 10000 دينار”. 

كما شكل الفصل 25 من قانون الحق يف النفاذ إىل املعلومة واملتعلق باستثناءات النفاذ إىل املعلومة التي جاءت عامة 

وفضفاضة، التحدي األكرب لنقابة الصحفيني بعد ما يزيد عن سنتني من األخذ والرد بني الحكومة واللجنة املتعهدة به 

صلب مجلس نواب الشعب. 

وقد نجحت املجهودات التي بذلها الصحفيون ونقابتهم وجمعيات ونشطاء من املجتمع املدني الوطني والدويل طيلة 

السنوات املاضية يف الوصول إىل قانون تحرري وتقدمي يكرس الحق يف النفاذ إىل املعلومة. 

وتؤكد نقابة الصحفيني أنها ستبقى يقظة جدا من أجل ضمان تمتع التونسيني بحق النفاذ إىل املعلومة مهما كان 

حجم التحديات األمنية والسياسية واالجتماعية، مشددة عىل رضورة حسن تطبيق هذا القانون وعدم إفراغه من 

مضامينه أمام اإلرث الثقيل لبالدنا يف التعارض بني الترشيعات واملمارسة. 

ومازال مرشوع قانون زجر االعتداءات عىل األمنيني والقوات الحاملة للسالح الذي وصل اىل قبة الربملان يف شهر أفريل 

2015، يثري مخاوف قطاعات واسعة من املجتمع التونيس يف حال تمريره يف نسخته األصلية. 

 ويتضمن مرشوع هذا القانون فصوال تنص بالخصوص، عىل أن “الكشف عن معطيات ومعلومات تعترب من أرسار 

األمن الوطني وتداولها يعد جناية يعاقب مرتكبها بالسجن ملدة 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 50 الف دينار ”. 

وإذ تثّمن النقابة يف هذا اإلطار التعاطي اإليجابي لعديد الكتل الربملانية مع مقرتحات النقابة الوطنية للصحافيني 

التونسيني ورشكائها املحليني والدوليني يف إجراء تغيريات عىل مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب، والقانون األسايس 

املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة بما يحرتم الدستور التونيس وينسجم مع املعايري الدوليّة يف الصدد، فإنها تسجل يف الوقت 

ذاته تلكؤا وبطء غري مربرين يف سّن القانونني األساسيني املتعلقني بحرية الصحافة والطباعة والنرش، وبالتعديل 

السمعي البرصي مّما من شأنه أن يعطل إمكانيات إجراء إصالحات عميقة يف قطاع اإلعالم وتوفري ضمانات حقيقية 

لحرية الصحافة واستقالليتها. 

أّما قضائيا، فتسجل النقابة توظيف القضاء لرضب حرية الصحافة حيث بادرت وزارة العدل باإلذن للنيابة العمومية 

يف بيان رسمي لها بفتح تحقيق حول تعاطي الفريق اإلعالمي لقسم األخبار بمؤسسة التلفزة التونسيّة مع حادثة نرش 

صورة الشهيد مربوك السلطاني عىل معاني فصول قانون مكافحة اإلرهاب يف تهديد واضح لحرية الصحافة وخلط 

متعمد بني األخطاء املهنية وتمجيد اإلرهاب واإلشادة به. 
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ويجدر التذكري بأّن اإلعالم التونيس كان سباقا يف مجال مكافحة اإلرهاب سواء من خالل صياغة ميثاق للتعاطي 

اإلعالمي مع اإلرهاب أو من خالل فضحه يف وقت كانت تلقى فيه هذه الظاهرة غطاء سياسيا من بعض الحكومات أو 

تراخيا واضحا يف مجابهتها. 

كما تسجل النقابة يف هذا السياق، مواصلة إحالة الصحفيني عىل معاني فصول املجلة الجزائية يف عدم اعرتاف واضح 

باملراسيم املنظمة للمهنة. 

مكاسب ولكن......  
صنفت منظمة مراسلون بال حدود يف تقريرها السنوي لسنة 2016، تونس عىل رأس البلدان العربية يف مجال حرية 

الصحافة متقدمة ب30 مرتبة عن ترتيب السنة املاضية وهو ما يؤرش لتقّدم هام يف مجال الحريات الصحفيّة 

باألساس. 

وهذا الرتتيب الذي يمثّل مكسبا حقيقيا لبالدنا ولتجربة االنتقال الديمقراطي ويدفع إىل مزيد العمل عىل تحسينه، لم 

يأت من فراغ بل كان نتيجة ليقظة العاملني يف القطاع ونضاالتهم ولوجود نواتات أوىل لرشاكة بني الحكومة واملجتمع 

املدني يف اتجاه توسيع هوامش الحريات وتنقية املنظومة الترشيعية من كل شوائب ودعم استقاللية وسائل اإلعالم. 

 غري أّن هذا التصنيف يجب أال يحجب مجموع النقائص واإلخالالت التي جعلت من حرية الصحافة "شادة يف خيط" 

كما اشار إىل ذلك شعار الحملة التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني السنة املاضية بالرشاكة مع منظمة 

مراسلون بال حدود. 

 فاملرتبة 96 ال تتماىش مع اإلنجاز الثوري الذي حققه الشعب التونيس يف 14 جانفي 2011 ، وال تعكس حجم 

التضحيات التي قّدمها الصحفيون طيلة السنوات املاضية دفاعا عن مهنتهم وحريتهم بل تعّزز املخاوف من تراجعات 

خطرية يف مجال اإلعالم ومناخاته خاّصة يف ظّل: 

االعتداءات املادية واللفظية عىل الصحفيني وان كانت الظاهرة يف تناقص. ✴

ترهيب وهرسلة الصحفيني وإحالتهم عىل فرق مكافحة اإلجرام وفرق مكافحة اإلرهاب. ✴

عدم وضع اصالح اإلعالم ضمن أولويات الربملان وفسح املجال للسلطة التنفيذية للتدّخل فيه. ✴

اخرتاق املال السيايس واملال الفاسد لإلعالم بغية توجيه الراي العام. ✴

محاوالت إرباك عمل "الهايكا" وبروز تخوفات جدية حول مستقبلها. وتنبه النقابة يف هذا السياق اىل أنها لن تقبل ✴

مطلقا بأن تخضع الهيئة القادمة للمحاصصة السياسية كما خضعت إىل ذلك هيئات أخرى عىل غرار "هيئة 

الحقيقة والكرامة" و"الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب". 

كما تعرب عن استعداد الصحفيني لخوض كافة أشكال النضال من أجل الدفاع عن استقاللية الهيئة القادمة.  

تفاقم عمليّات الطرد الجماعي للصحفيني وتشغيلهم الهّش يف تنّكر واضح لحقوقهم االقتصادية واالجتماعية، ويف ✴

محاولة الستغالل هذا الوضع بغاية التحكم يف املضامني اإلعالمية واستعمالها ألغراض ال عالقة لها باملهنة بما من 

شأنه أن يرضب يف العمق األسس املادية لصحافة الجودة. 
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االعتداءات على حرّية الصحافة  

 3 ماي 2015 -03 ماي 2016 

عملت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني طيلة الفرتة التي يغطيها هذا التقرير السنوي للحريات الصحفية (3 

ماي 2015 _ 3 ماي 2016)، عىل التصدي لكل ما من شأنه أن يمس من حرية الصحافة والراي والتعبري أو أن يحد 

من هذا املكسب األهم واألبرز بعد أكثر من 5 سنوات عىل ثورة 14 جانفي 2011. 

كما سعت نقابة الصحفيني إىل ترسيخ مقومات حرية الصحافة يف تونس ووضع كافة األليات الضامنة للحفاظ عىل 

هذا املكسب أمام تواصل املحاوالت املتكررة إلرباك اإلعالم وتطويعه.  

وقادت نقابة الصحفيني طيلة هذه السنة نضاالت عديدة ومعارك مستمرة للتصدي لكافة أشكال التضييق عىل حرية 

الصحافة واإلعالم والهرسلة التي مورست عىل الصحفيني والعاملني يف هذا القطاع عىل خلفية قيامهم بواجبهم املهني. 

وشملت هذه التضييقات إيقافات ومحاكمات واعتداءات أمنيني ومسؤولني حكوميني وسياسيني ونواب ومواطنني 

ومحتجني، فضال عن الصنرصة والرقابة والتدخل يف محتوى املادة اإلعالمية. 

.I :أهم سمات االعتداءات على حرية الصحافة
عرف املشهد اإلعالمي يف تونس خالل الخمس سنوات املاضية تعددا وتنوعا واضحا وباتت تؤثثه العرشات من القنوات 

التلفزية واإلذاعات العمومية والخاصة والجمعياتية ومئات العناوين بني صحافة مكتوبة ومواقع الكرتونية، إال أن ثراء 

هذه التجربة وتنوعها لم يحصن عموم الصحفيني من التهديدات واملخاطر الجدية التي ترتصد عملهم وقد تعود بهم 

إىل مربع الخضوع والهيمنة. 

ومن أبرز هذه التهديدات واملخاطر التي يتعرض لها الصحفيون يف تونس ممارسة سياسة الرتهيب عىل عدد منهم من 

خالل االستدعاءات إىل مراكز األمن واملحاكم وإثارة التتبعات القضائية ضد عدد منهم، فضال عن االعتداءات الجسدية 

واللفظية واملنع من العمل يف الفضاء العام وصلت حد افتكاك معدات عملهم وصنرصة محتوياتهم اإلعالمية. 

والتزال األوضاع املهنية الهشة ألعداد كبرية من الصحفيني وحرمانهم من التغطية االجتماعية، والطرد التعسفي، 

املعضلة األكرب ومدخال واسعا للتحكم يف عملهم واستقالليتهم.  

ومقابل كل هذه التهديدات واملخاطر واالعتداءات، تبقى ثقافة اإلفالت من العقاب يف جرائم االعتداء عىل الصحفيني 

سائدة يف غياب اآلليات الكفيلة بمحاسبة كل من يعتدي عىل صحفي أثناء قيامه بواجبه املهني. 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 اعتداءات ممثلي السلطة 1.
شهدت الفرتة التي يغطيها هذا التقرير السنوي أكثر من محاولة لتوجيه اإلعالم والتدخل يف عمل مؤسساته يف محاولة 

لفرض السيطرة عليه. 

رئاسة الجمهورية (ا)

إّن رئاسة الجمهوريّة هي املؤسسة الرئيسية التي من املفرتض أن تكون حامية للدستور التونيس، ومن شأن أيّ 

إخالالت ترتكبها يف مجال الحريات أن تمثّل خرقا ملسؤولياتها وأن تعطي رسائل سلبية ملؤسسات وهيئات وسلط 

ومجموعات غري حكوميّة تشّجع عىل ارتكاب تجاوزات ضّد الصحفيني والحريات الصحفية. 

وقد سجلنّا السنة املاضية عددا من االعتداءات عىل حرية الصحافة من قبل مؤسسة الرئاسة كان أبرزها إقدامها يوم 9 

نوفمرب 2015 عىل منح البث الحرصي لقناة "نسمة" الخاصة لتغطية االحتفال بحصول الرباعي الراعي للحوار 

الوطني عىل جائزة نوبل للسالم يف قرص قرطاج وتمكينها من تصوير كل مجريات االحتفال وإقصاء بقية املؤسسات 

اإلعالمية بما يف ذلك اإلعالم العمومي. 

وقد أعلنت نقابة الصحفيني وقتها مقاطعتها لالحتفال احتجاجا عىل عدم احرتام الصحفيني الذين أنجحوا مختلف 

مراحل الحوار الوطني، ومصادرة حقهم يف ممارسة عملهم وحرمان الجمهور من حقه يف الحصول عىل املعلومة من 

جهات إعالمية مختلفة ومن زوايا شتى. واعتربت أن حرمان االعالم العمومي من تغطية الحدث رضبا سافرا لدور 

املرفق العمومي. 

 رئاسة الحكومة (ب)

تمثل مؤسسة رئاسة الحكومة يف البلدان الديمقراطية أهّم جهاز تنفيذي يعمل عىل ضمان الحريات الصحفيّة وحماية 

الصحفيني وتيسريمهامهم، لكن يف بلدان االنتقال الديمقراطي عىل غرار تونس قد تثري محاوالت التنصل من التزاماتها 

يف مجال الحريات الصحفيّة أو التقصري يف حمايتها أو التدخالت يف املحتويات، مخاوف من إمكانيات وضع اليد عىل 

اإلعالم وتطويعه. 

وقد ُوّجهت يف هذا الصدد ويف أكثر من مّرة انتقادات إىل مؤسسة رئاسة الحكومة عىل خلفيّة سياسات وممارسات 

صنّفت بكونها تعديا عىل حريّة الصحافة. 

فقد ّرصح رئيس الحكومة يوم 6 جانفي 2016 عىل هامش افتتاحه ملعرض نظمته وكالة تونس افريقيا لألنباء بقاعة 

األخبار بالعاصمة بمناسبة مرور 55 سنة عىل تأسيسها أن "اإلعالم العمومي ال يضطلع بدوره يف هذه املرحلة 

االنتقالية التي تعيشها تونس ويف ابراز ما تحقق خاللها من انجازات" ومضيفا أنه "يشعر أن الصحفيني التونسيني 

يعيشون يف كوكب اخر"، يف إشارة إىل عدم الرضا عىل آداء اإلعالم العمومي ُفهمت عىل أنّها رغبة يف تطويع املرفق 

العمومي لخدمة سياسات الحكومة.  

كما أعلنت رئاسة الحكومة يوم 15 نوفمرب 2015 بشكل أحادي عن إقالة الرئيس املدير العام للتلفزة التونسية 

وتعيني مرشف عىل تسيري شؤون املؤّسسة بالنيابة وذلك عىل خلفية بث صورة تتعّلق بالشهيد مربوك السلطاني. 
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وقد تمت اإلقالة دون الرجوع إىل "الهايكا" وفق مقتضيات الفصل 19 من املرسوم 116 املتعلق بالرأي املطابق يف 

التعيينات وااللتزام بنفس املسار يف قرارات اإلقالة. 

 الوزارات (ج)

يمكن أن تمثّل أّي ترصيحات أو ممارسات سلبيّة من أجهزة السلطة التنفيذية تجاه حريّة اإلعالم والعمل الصحفي 

استعماال تعسفيا للسلطة وتوظيفا سيئا ملقدرات الدولة خاّصة يف ظّل هشاشة بنيان االنتقال الديمقراطي وهو ما 

يعيق مسار دعم الثقة بني مؤسسات الدولة والصحفيني وهياكلهم. 

 وقد سجلنا يف هذا الخصوص عددا من التجاوزات من أهّمها إعالن وزارة العدل يف بالغ لها يوم 17 نوفمرب 2015، أن 

وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث يف نرش صور للراعي مربوك 

السلطاني الذي قتل عىل أيدي مجموعة إرهابية بجبل املغيلة. 

وأرجعت الوزارة ذلك إىل "ما عاينته من صور فظيعة ومشاهد ماّسة بكرامة اإلنسان يندرج يف سياق معرفة الحقيقة 

الكاملة الحافة بعملية بث هذه املشاهد والتي من شأنها أن يكون لها أثر سلبي عىل امُلشاهد بصفة عامة وعىل الجهات 

املبارشة ملكافحة الجرائم اإلرهابية بصفة خاصة”، مشرية إىل أنها أذنت بإثارة التتبعات مبارشة بعد تعهد القطب 

القضائي ملكافحة اإلرهاب بالجريمة األصلية محل التتبّع. 

ويأتي هذا البالغ يف ظّل احتداد النقاش داخل املجتمع ويف أوساط القضاء حول استقاللية النيابة العموميّة ورضورية 

تحييدها عن التجاذبات السياسيّة، غري أّن قيام وزير العدل بالنيابة باإلذن بالتتبع العديل يف ملّف صحفي دون غريه 

يثري قلقا من إمكانية استعمال الحرب عىل اإلرهاب للتضييق عىل الصحفيني وترهيبهم. 

كما ال يّقل عن املمارسة املذكورة خطورة ترصيح وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي نعمان الفهري يوم 

16 سبتمرب 2015 بأّن إسناد إجازات البث يف اإلعالم السمعي البرصي يجب أن تعود إىل الحكومة، داعيا إىل حرص 

ً إىل التقليص بعض صالحيات الهايكا  مهام الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي يف الجانب التعدييل فقط سعيا

لفائدة السلطة التنفيذية يف محاولة إلحياء وزارة إعالم بشكل جديد بدل أّن تكون السلطة أكثر تفهما لفلسفة إصالح 

حقيقي للقطاع يمر عرب الهياكل املمثلة للمهنة واملعدلة لها. 

مجلس نواب الشعب 2.
تعترب مؤسسة مجلس نواب الشعب املؤتمن عىل القيم التي تضمنها الدستور والتي من أهمها حرية 

التعبري واإلعالم وتمارس سلطتها األصليّة يف سّن الترشيعات املكرسة لهذه القيم، وتحرص عىل مراقبة 

مدى االلتزام بها. وعىل هذا األساس يُعترب أّي إنحياز من قبل هذه السلطة أو ممثليها أمرا غري مقبول وال 

يمكن السكوت عنه.  

وقد سجلنا طوال السنة التي يغطيها التقرير إعتداء تمثّل يف تعّرض الزميلة يامنة الساملي من جريدة "الضمري" إىل 

اإلهانة اللفظية والهرسلة من قبل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحريي والنائب عن نفس الكتلة عامر 

العريض بسبب تغطيتها الصحفيّة ألعمال مجلس النواب حيث عّرب النائبان املذكوران عن رفضهما ملحتوى مقال 

منشور يوم االحد 24 أفريل 2016 تحت عنوان "بسبب تكرر الغيابات وتشتت األولويات، صورة الربملان يف امليزان”. 

كما تجرآ عىل نعت الصحفيّة بــ” الوقاحة ورفع الصوت يف وجهها “ دون أن يكلفا نفسيهما طلب حّق الرد أو 
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مناقشتها يف محتوى مقالها، وهدداها بحرمانها من حقها يف املعلومة داخل املجلس رغم أّن أغلب معطيات املقال 

املنشور استندت إىل تقارير منظمة "بوصلة" املراقبة ألشغال مجلس نواب الشعب. وهو موقف يمنح السياسيني 

سلطة إعطاء الدروس يف العمل الصحفي دون أدنى احرتام ألهل املهنة. 

إحالة الصحفيين على القضاء 3.
يُمثّل القضاء دعامة رئيسية لدولة الحقوق والحريات وينظر إليه الصحفيون كرشيك رئييس يف حماية الحريات 

الصحفية ودعمها من كّل استغالل أو توظيف أو انتهاك. 

غري أّن الرسعة يف تتبع الصحفيني يف قضايا نرش يمكن حّلها يف إطار التعديل والتعديل الذاتي، وإحالة بعضهم عىل 

معاني فصول قانون مكافحة اإلرهاب ومجلة االتصاالت واملجلة الجزائية وغريها من الترشيعات، تعّد استهتارا 

بخصوصيّة العمل الصحفي وتجاهال للمرسومني املنظمني للمهنة (115 و116 )، وهو ما قد يُفقد ثقة اإلعالميني يف 

السلطة القضائيّة. 

ولعّل أهّم التحديات يف هذا املجال استعمال الحرب عىل اإلرهاب للتضييق عىل الحريات اإلعالمية ومحارصة اإلعالميني 

وترهيبهم عرب اللجوء إىل القضاء وتوظيفه 

وقد سجلنا يف هذا السياق عديد الحاالت من بينها: 

- مثول عدد من صحفيي القناة الوطنية األوىل يوم 18 جانفي 2016، أمام الوحدة الوطنية لألبحاث يف جرائم 

اإلرهاب بالقرجاني كمتهمني من "أجل جرائم ارهابية تعلقت باإلشادة والتمجيد علنا وبصفة رصيحة بأي وسيلة 

كانت بجريمة إرهابية وبمرتكبيها وبتنظيم وفاق له عالقة بجرائم إرهابية وبأعضائه وبنشاطه وأفكاره املرتبطة 

بهذه الجرائم اإلرهابية واملشاركة يف ذلك" عىل معنى الفصول 1 و5 و13 و31 من القانون االسايس عدد 26 املؤرخ 

يف 17 أوت 2015 املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال والفصل 32 من املجلة الجزائية وذلك عىل خلفيّة بثّ 

صورة تتعلق بحادثة قطع رأس الشاب مربوك السلطاني من قبل إرهابيني. 

-إحالة الزميل نور الدين املباركي، رئيس تحرير جريدة آخر خرب أونالين، يوم 8 جويلية 2015، عىل مكتب التحقيق 

13 باملحكمة االبتدائية بتونس عىل معنى مقتضيات قانون مكافحة اإلرهاب وعىل خلفية نرش الصحيفة صورة 

لإلرهابي سيف الدين الرزقي قبيل تنفيذه لعملية سوسة اإلرهابية. 

وقد وّجهت للمباركي تهمة التواطؤ مع اإلرهابيني وتسهيل فرارهم طبقا للفصل 18 من قانون مكافحة اإلرهاب عدد 

75 لسنة 2003 والذي "يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إىل اثني عرش عاما وبخطية مالية من خمسة آالف إىل 

عرشين ألف دينار كل من أعّد محال الجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية أو 

ساعد عىل إيوائهم أو إخفائهم أو عمل عىل ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو عىل 

االستفادة بمحصول أفعالهم". 

- تلّقى رئيس تحرير موقع حقائق أونالين محمد اليوسفي، يوم الجمعة 15 جانفي 2016 استدعاء للحضور لدى 

الوحدة الوطنية لالبحاث يف جرائم اإلرهاب بالعوينة للتحقيق معه عىل خلفية مقال يتعرّض إىل موضوع اإلرهاب يف 

تونس. 
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 -مثول اإلعالمي نوفل الورتاني يوم الثالثاء 09 فيفري 2016 أمام قايض التحقيق بالقطب القضائي ملكافحة 

اإلرهاب الستنطاقه كمتهم باملّس من رسية التحقيق والتعاطي بما يخالف قانون اإلرهاب عىل خلفية تمرير الورتاني 

يف احدى الحلقات من برنامجه «الباس» لفيديو تضّمن اعرتافات ألحد املتهمني يف قضية عملية باردو اإلرهابية التي 

جدت يف 18 مارس 2015 واستهدفت متحف باردو وذهب ضحيتها عدد هاّم من السياح االجانب.  

وقد اتّهم الورتاني "بالكشف عن جملة من املعلومات الرسية يف مخالفة واضحة ورصيحة لقانون اإلرهاب ويتعارض 

مع مبدأ الحفاظ عىل رسيّة األبحاث والتحريات". 

كما عّربت النقابة عن مخاوفها من تتبع الصحفيني خارج إطار املرسوم 115 وقد شمل ذلك عديد الحاالت 

من بينها: 

- تواصل سلسلة جلسات محاكمة الصحايف املولدي الزوابي حتى يوم 3 نوفمرب 2015 يف قضية صدر الحكم فيها 

بعد 40 جلسة واستمرت أكثر من 5 سنوات، ومرت بـ8 هيئات قضائية. 

ولإلشارة فإن الزوابي كان قد أحيل أمام أنظار القضاء بدعوى "القذف العلني واالعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه 

سقوط بدني نسبته %6 " ويف قضية ملفقة ترجع إىل عهد النظام السابق (منذ 1 أفريل 2010) إطار قضيّة بسبب 

مقاالت كشفت الفساد املايل واإلداري ملنظمة الكشافة التونسية. 

ورغم أن الزوابي قد حكم بعدم سماع الدعوى فإّن ذلك ال يمكن أن يغّطي عن بطء سري األعمال أمام النيابة العمومية 

واجراءات التقايض بني النيابة واالبتدائي واالستئناف سلطت خاللها ضغوط نفسيّة قاسية عىل الزوابي وعائلته. 

-تواصل محاكمة الصحفي غازي مربوك حيث استأنفت النيابة حكما بتربئته صادر يف صائفة 2015 ، وعينت له 

جلسة استئنافية باملحكمة اإلبتدائية باملنستري ليوم 29 فيفري 2016 عىل خلفية مقال نرشه يف 26 أوت 2011 يتعلق 

بمعاناة عمال مصانع النسيج ببومرداس. 

وقد أحيل املربوك عىل منطوق الفصل 86 من مجلة االتصاالت الذي " يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني سنة واحدة 

وسنتني وبخطية من مائة إىل ألف دينار كل من يتعمد اإلساءة إىل الغري أو إزعاج راحتهم عرب الشبكات العمومية 

لالتصاالت". 

وسّجلت النقابة اعتماد املنع التعسفي من السفر إلعالميني تعلقت بهم قضايا جارية قبل االستماع إليهم 

وحرماهم من حقهم يف التنقل وممارسة عملهم بكّل حريّة، رغم أّن هذا اإلجراء استثنائي يمارس يف حاالت قصوى يف 

حّق من تعلقت بهم جرائم خطرية. وقد شمل هذا اإلجراء اإلعالميني حمزة البلومي وسفيان بن حميدة بقرار من 

قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية بمنوبة يوم 04 جويلية 2015 عىل خلفيّة شكاية تقدم بها رئيس الجمهورية 

السابق منصف املرزوقي بسبب ما اعتربه فربكة ترصيحات أدىل بها يف دولة قطر حول الوضع يف سوريا.  

ورصدت النقابة تواصل استدعاء اإلعالميني أمام فرق مكافحة اإلجرام يف ظّل عدم معرفة هذه الفرق بمعايري 

تقييم املحتويات اإلعالمية ويف ظروف تحقيق مشحونة أثقلتها تركة من العالقات املتوترة بني الطرفني سادت لعقود ، 

ويمكن أن نذكر عىل سبيل الذكر إيراد الحاالت التالية: 
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- استدعاء الصحفي وليد املاجري، رئيس تحرير موقع انكيفادا يف نسخته العربية، يوم 11 ديسمرب 2015 من طرف 

الفرقة األوىل ملكافحة اإلجرام التابعة للحرس الوطني بوصفه ذي شبهة يف امتالك معلومات حّساسة حول األمن 

القومي يف عالقة بتحقيق استقصائي نرشه سنة 2013 . 

كما قررت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس يوم األربعاء 6 أفريل 2016 إحالة شكاية تقدم بها محامو 

السيايس محسن مرزوق ضد الصحفي املذكور عىل الفرقة املركزية األوىل للحرس الوطني بالعوينة الالزمة فيما عرف 

بقضية "بنما بايبريز" املتعلقة بالتهرب الرضيبي. 

- مثول اإلعالمي هيثم املكي يوم 6 أفريل 2016، أمام الفرقة الوطنية ملكافحة اإلجرام التابعة للحرس الوطني وذلك 

عىل خلفية قضية رفعه ضده رجل االعمال الذي تحوم حوله شبهات فساد شفيق جراية يتهم فيها املكي ب"الحريض 

عليه يف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي. وتعود أسباب هذه القضية إىل مداخلة إذاعيّة قدمها املكي بتاريخ 

19 نوفمرب 2015. 

اعتداءات أمنية وعسكرية 4.
يعترب إصالح املؤسستني األمنية والعسكريّة أحد األسس الرئيسية لضمان انتقال ديمقراطي سليم، وكثري ما ينظر إىل 

تراجع االنتهاكات املمنهجة واملؤسساتية التي يمكن أن يقوم بها هذين الهيكلني ضّد حريّة الصحافة كمؤرش عىل 

تراجع القبضة الحديدية التي حكمت بها الديكتاتورية طيلة عقود. 

ورغم أننا الحظنا طيلة السنة املاضية تراجعا يف عدد  االعتداءات األمنية والعسكريّة بالرغم من املناخات الخطرية 

الحافة بالحرب عىل اإلرهاب إال أننا سجلنا عديد الحاالت نذكر من بينها: 

- قامت عنارص أمنية يوم 24 نوفمرب 2015، باالعتداء بالرضب عىل عدد من الزمالء الصحفيني واملصورين، مما اجرب 

عددا منهم عىل تلقي إسعافات يف املستشفى، رغم احرتامهم لتعليمات االمن بالوقوف عند مسافة السالمة املحددة. 

وقد جدت هذه االعتداءات أثناء تغطية أحداث العمل االرهابي الجبان الذي استهدف حافلة تابعة لالمن الرئايس 

التونيس يف محمد الخامس وأسفر عن استشهاد وإصابة عرشات األمنيني. 

- تعّرضت الزميلة ثريا القاسمي مراسلة راديو "إي أف أم" يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015، إىل اعتداء لفظي جارح 

من مالزم يف وحدات التدّخل، أثناء تغطيتها وقفة احتجاجية لعملة مصنع الحلفاء وعجني الورق بالقرصين. وقد سبق 

لألمني املعنّي أن اعتدى عىل الزميلة السنة املاضية وقام بافتكاك وثائقها الشخصية  

-تعّرض الزميالن بالتلفزة الوطنية إقبال الكلبويس وعاطف بن حسني مساء األحد 25 أكتوبر 2015، إىل إعتداء من 

قبل أمنيني أثناء تغطية حادثة غرق طفل يف قنال العقبة. 

وقد تم دفعهما ومحاولة إفتكاك كامريا التصوير الخاصة بهما وتهديدهما باإليقاف إضافة إىل التعرض لهما بالسب 

والشتم، كما طالب األمنيون الزميلني باإلستظهار برتخيص ألداء مهمتهما. 

 - تعرض الفريق الصحفي ملوقع "نواة" االلكرتوني يوم االربعاء 30 سبتمرب 2015، إىل اعتداء بدني ولفظي من قبل 

أعوان أمن بالزي الرسمي بمنطقة باب سعدون أثناء تغطيتهم ملظاهرة الطلبة ضد مرشوع قانون املصالحة، وذلك 

رغم استظهارهم بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة.  
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وقام عدد من أعوان األمن برضب الزميلة أروى بركات محاولني اقتيادها إىل مركز الرشطة وافتكاك آلة التصوير، كما 

قام أحد األعوان بافتكاك بطاقتها املهنية. باإلضافة إىل االعتداء بالعنف عىل الزميل املصور محمد عيل منصايل 

واحتجازه بطريقة غري قانونية يف مركز األمن بباب سويقة، وفسخ املادة التي قام بتصويرها والتي تثبت اعتداء األمن 

عىل متظاهرين. 

- قيام عون األمن بالزي املدني خارج أوقات عمله الرسمي يوم االربعاء 23 سبتمرب 2015، باالعتداء عىل الزميلتني 

سعيدة الطرابليس وأمرية الهويميل من قناة "الحوار التونيس" أثناء قيامهما بتصوير تقرير تلفزي حول النقل املوازي 

بمحطة املنصف باي بالعاصمة بمناسبة عيد االضحى. 

ُمنع عدد من الصحفيني يوم 26 فيفري 2016 من تغطية زيارة وزير الدفاع الوطني إىل معرب راس الجدير -

الحدودي ولم يُسمح إال للتلفزة الوطنية بتغطية الزيارة بحجة أنها مؤسسة عمومية بالرغم من وجود مؤسسات 

أخرى عمومية وخاصة . .  

اعتداءات مواطنين 5.
سجلت سنوات ما بعد الثورة تصاعدا العتداءات مواطنني عىل الصحفيني عىل خلفيّة اإلحتقان السيايس واإلجتماعي، 

وقد لوحظ يف السنة املاضية تراجعا لتجاوزات أنصار الحكومات واألحزاب السياسية واملليشيات عىل إعالميني أثناء 

تغطيتهم لشتى أشكال اإلحتجاجات واملظاهرات، غري أّن هذه الظاهرة لم تنتهي تماما حيث سجلت عديد الحاالت من 

بينها: 

- تعرض الزميلني زهور الحبيب رشاد الزواري من قناة "نسمة" يوم الثالثاء 12 أفريل 2016 أثناء تغطيتهما 

لفعاليات اإلرضاب العام الذي شهدته جزيرة قرقنة إىل االعتداء بالعنف الشديد وتكسري معداتهما ومنعهما من العمل 

من قبل بعض املشاركني يف اإلرضاب. 

وكان عدد من الصحفيني قد تعرضوا قبل أسبوع من ذلك إىل جملة من املضايقات والعنف الّلفظي والتهديد باحتجاز 

بعضهم رهائن ومنعهم من القيام بمهامهم الصحفية يف تغطية الحراك اإلجتماعي الذي شهدته قرقنة. وقد طال 

اإلعتداء كالً من حمدي السوييس من إذاعة الديوان، وزهور الحبيب ورشاد الزواري من قناة نسمة ، وعبد الواحد 

السديري من قناة شبكة تونس اإلخباريّة، وأمرية التواتي من إذاعة صربة آف آم، وعالء السقا مصور قناة التاسعة،.  

-تعرض مجموعة من الصحفيني صباح يوم السبت 9 ماي 2015، اىل االعتداء بالعنف والرشق بالحجارة من قبل 

محتجني اثناء تغطيتهم االحتجاجات يف منطقة الفوار التابعة لوالية قبيل مما اسفر عن نقل كل من الزميل حمد التايب 

مراسل وكالة تونس افريقيا لألنباء والزميلة ماجدة عمارة مراسلة االذاعة الوطنية اىل املستشفى. 

 كما تم تهشيم السيارة التابعة للفريق الصحفي للتلفزة الوطنية واالعتداء عىل الصحفي مراد مزيود (واملصور وسائق 

املرافقني له) ومراسلة إذاعة موازييك هناء كروس بعد ان حاولوا االحتماء داخل السيارة، كما تم االعتداء عىل مراسل 

راديو نفزاوة بلقاسم عباس واملراسل الصحفي الهادي بوصفة وذلك بعد انسحاب قوات االمن من املنطقة. 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 التحريض 6.
يُعترب التحريض عىل الصحفيني عرب إستعمال وسائل اإلعالم ومختلف أشكال اإلخبار واإلبالغ أشّد أخطر 

أنواع  االعتداءات التي تطال حرية اإلعالم ألنّها تنقل االختالف يف تقييم املضامني اإلعالمية والترصيحات إىل 

ساحات تصفية الحسابات واالنتقام املادي واملعنوي الذي قد يصل حّد القتل. 

وقد سّجلت النقابة طيلة السنة املاضية تراجعا هاما يف حجم هذا النوع من  االعتداءات إال أنها رصدت بعضها عىل 

غرار: 

- توجيه املجلس األعىل اإلسالمي يوم 26 جوان 2015، رسالة إىل الرئيس املدير العام ملؤسسة اإلذاعة التونسية تتعلق 

بربنامج "عيال الله" للمفكر يوسف الصديق والصحفي محمد الصالح العبيدي تفتح بابا عريضا للتكفري والتجريم 

يمكن أن يستند إليه دعاة اإلرهاب لتصفية الصديق وإلحاق األذى بالعبيدي والعاملني يف اإلذاعة التونسية. 

- اتهام رجل األعمال التونيس شفيق جراية عىل هامش زيارة التقى فيها يف شهر جوان 2015 مسؤولني يف حكومة 

طرابلس ومجموعات وشخصيات تتعلق بها شبهات إرهاب ، قطاعا واسعا من اإلعالم التونيس واصفا إياه بأنه مأجور 

وييسء للعالقات التونسية – الليبية، ذاكرا باالسم صحافيني وبرامج إعالمية، وهو ما يعد استعداء سافرا ومفضوحا 

لإلعالم التونيس يرتقي اىل مستوى جريمة التحريض عىل العنف والقتل يف الوقت الذي تتعرض فيه بالدنا إىل هجمات 

إرهابية جبانة. 

 وقد أبدى جراية تفهما لردات الفعل العنفية التي يمكن أن تصدر عن جماعات داخل ليبيا عىل خلفية تلك التغطيات، 

وذلك يف تربير واضح للخطف واالغتيال، مقحما شخص رئيس الجمهورية يف تدخالته مما من شأنه أن يعطي 

مرشوعية أكرب لالعتداء عىل الصحافيني ووسائل اإلعالم التونسية. 

الحجب والصنصرة 7.
يعترب تدخل األطراف اإلدارية والتحريرية يف صنرصة مضامني إعالمية قابلة للنرش أو منع الجمهور من 

الوصول إليها أحد أشّد أشكال  االعتداءات وطأة عىل حريّة الصحافة ألنها ترضب يف العمل حقا أصيال يف 

النرش والنفاذ إىل املعلومة. 

ورغم تراجع هذا النوع من  االعتداءات كظاهرة فإنّه تّم رصد عديد الحاالت يمكن ذكر بعضها: 

- تعّرض رسام الكاريكاتري بجريدة "البراس" لطفي بن سايس منذ17 فيفري 2016 إىل ضغوطات من قبل مدير 

تحرير الجريدة من أجل اجراء تحويرات جذرية عىل بعض رسوماته مرورا بمنع نرش بعضها اآلخر وصوال إىل مطالبة 

رئيس تحرير "البراس نيوز" بإزالة كل رسوماته.  

كما تعّرض بن سايس إىل تهديدات باتخاذ عقوبات إداريّة ضّده عىل خلفيّة رفضه وتنديده باملمارسات الرقابيّة التي 

يتعّرض لها 

وقد بّرر القائمون عىل الجريدة هذه املمارسة بكون الرسومات محل الجدال " تمّس من السيادة الوطنيّة" رغم أنّها ال 

تحمل أّي مخاطر عىل الجمهور أو الدولة التونسية وفق مقتضيات الدستور واملعايري الدوليّة املتعلقة بحرية اإلعالم 

والتعبري. 
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- تعرض موقع “انكيفادا" يوم الخميس أفريل 2016، إىل سلسلة من الهجمات الحادة واملتواصلة من أجل قرصنته، 

وذلك بعد نرش مقال حول "وثائق باناما" واملتعلق بالسيايس محسن مرزوق مما تسبّب يف اخرتاق املوقع وقرصنة 

جانب من محتواه ونرش محتوى آخر مزيّف. 

التهديدات  8.
يعترب تهديد الصحفيني واملؤسسات اإلعالميّة من قبل أطراف حكوميّة أو غري حكوميّة أحد أخطر أنواع  

االعتداءات يف حّق حريّة الصحافة وتتأثر بها بشكل مبارش جودة املضامني اإلعالميّة وسالمة اإلعالميني 

وعائالتهم، ويهدف إىل بّث الرعب وسط منتجي املادة الصحفيّة ووضعهم تحت ضغط دائم. 

وقد تراجعت طيلة السنة املاضية التحديات املربوطة بالتهديدات وباتت تقريبا مرتبطة بالسياق اإلرهابي حيث سجلنا 

قيام صفحة "افريقية لإلعالم" املوالية لتنظيم "داعش" بإرسال تهديدات مبارشة إىل املؤسسات االعالمية "آخر خرب" 

و"حقائق اونالين" و"بزنس نيوز" وذلك عىل خلفية تعاطيها مع الجرائم الوحشية التي ترتكبها املجموعات االرهابية 

املسلحة. 

.II اعتداءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي
تعد االوضاع االجتماعية واالقتصادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيني من أبرز التهديدات التي قد تشكل، يف حال 

استمرارها عىل ماهي عليه، مدخال لرضب حرية الصحافة والعودة باملهنة والعاملني فيها إىل مربع اإلخضاع والهيمنة 

والتحكم. 

ويجدر التذكري هنا بأن نظام بن عيل املستبد تعمد سياسة تفقري الصحفيني وتجويعهم لرتهيبهم وتسهيل التحكم يف 

مصريهم. 

وضعية املؤسسات اإلعالمية املصادرة (إذاعة شمس اف ام، رشكة كاكتوس برود،دار الصباح، إذاعة الزيتونة 1.

للقرآن الكريم) 

مازالت املؤسسات اإلعالمية املصادرة تعيش صعوبات حقيقية وضبابيّة حول مستقبلها ومستقبل العاملني فيها الذين 

خاضوا سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوقهم املرشوعة يمكن ذكر بعضها: 

- قرار صحفيو إذاعة "شمس أف أم" وأعوانها، يوم االربعاء 13 أفريل 2016، الدخول يف إرضاب عام حضوري 

كامل يوم 3 ماي 2016 تزامنا مع اليوم العاملي لحرية الصحافة. 

وكان العاملون يف هذه املؤسسة قد حملوا الشارة الحمراء ملدة 3 أيام يف خطوة أوىل احتجاجية، للمطالبة بالنظر يف 

وضعية املؤسسة عرب ترشيك الطرف النقابي يف صياغة كراس الرشوط املزمع انجازه للتفويت يف املؤسسة وتسوية 

الوضعيات املهينة لبعض العاملني فيها والنظر يف اتفاقية إطارية لها ويف كيفية خالص األعمال الليلية والنظر يف 

منحة اإلنتاج للعاملني بها وتعميم منحة الصحافة. 

- دخول أعضاء النقابة األساسية لرشكة "كاكتوس برود" وأعضاء فرع نقابة الصحفيني بالحوار التونيس يوم الثالثاء 

27 أفريل2016 يف اعتصام مفتوح بمقر الرشكة. 
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وجاء هذا االعتصام عىل خلفية طرد الكاتبة العاّمه املساعدة للنقابة األساسيّة إيمان ريدان الجربي ألسباب واهية وغري 

مربرة، باإلضافة إىل رفض أي شكل من أشكال التفاوض وتواصل الهرسلة اليومية من قبل املترصفة القضائية 

للرشكة التي قامت باالستنجاد بالرشطة لفض االعتصام. 

وتتلخص أهم مطالب املعتصمني يف إعادة إيمان الجربي إىل عملها ووضع حد للهرسلة التي تمارسها املترصفة 

القضائية عىل أعضاء نقابتي املؤسسة وتعيني مدير عام قادر عىل تسيري الرشكة وفتح تحقيق يف شبهات فساد 

داخلها. 
- صياغة العاملني بمؤسسة "دار الصباح" املصادرة لجملة من العرائض نظرا للغموض الذي يلف وضعها رغم عديد 

الوعود بإيجاد حل لها كان آخرها تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خالل لقاءه يوم 22 افريل 2016 وفدا عن 

نقابة الصحفيني، باإلنصات إىل مشاغل أبناء املؤسسة واقرتاحاتهم لتطوير أدائها وتجاوز الصعوبات املالية التي 

تعرتضها. 

وكان وزير املالية سليم شاكر رصح يوم غرة فيفري املايض عىل هامش حضوره إحياء الذكرى 65 لتأسيس الدار 

بعقد مجلس وزاري بشأن وضعية هذه املؤسسة قبل موىف نفس الشهر، داعيا أرستها إىل تقديم مقرتحاتهم يف 

الغرض. 

 كما مثلت الوضعية التي تمّر بها املؤسسة املذكورة محور لقاء جمع يوم الخميس 29 أكتوبر 2015، وزير أمالك 

الدولة والشؤون العقارية حاتم العيش بوفد عن دار الصباح. 

وقد وعد العيش حينها، بدراسة مقرتحات تطويرها وعرضها خالل اجتماعات لجنة التّرصف يف األمالك املصادرة 

التخاذ القرار املناسب، متعهدا بالحفاظ عىل جميع حقوق العاملني فيها وااللتزام بخطها التحريري يف حال تم 

التفويت فيها. 

الطرد التعسفي 2.
تعرض عدد كبري من الزمالء الصحفيني خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير إىل عمليات طرد تعسفي جماعية 

شملت بالخصوص صحفيي قنوات "الحوار التونيس" و"تونسنا" و"اوازيس اف ام" و"حنبعل". 

وقد قام عدد من العاملني يف هذه املؤسسات ومؤسسات مماثلة بتحركات إحتجاجية يمكن ذكر بعضها: 

- دخول عدد من صحفيي "قناة حنبعل" يوم االربعاء 16 سبتمرب 2015، يف اعتصام مفتوح بمقر القناة عىل خلفية 

قرار تعسفي إلدارة القناة يقيض بطرد عدد منهم. 

وجاء هذا اإلرضاب الذي شارك فيه 12 صحفي و5 مصورين صحفيني بإرشاف النقابة الوطنية للصحفيني 

التونسيني، عىل خلفية رفض اإلدارة العامة للقناة للتفاوض مع املعتصمني بعد أن أبلغتهم بتخليها عن مهامهم بتعلة 

الظروف املادية الصعبة التي تواجهها. 

وكان مدير "قناة تونسنا "عبد الحميد بن عبد الله قد عمد يوم 11 سبتمرب 2015، إىل طرد كامل طاقم القناة من 

صحفيني وتقنيني واداريني وقام بإغالق أبواب املؤسسة دون علم فريق العمل وهو ما تسبب يف حالة من االحتقان يف 

صفوفهم. 
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 وقد نّفذ الصحفيون املشاركون يف الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيني مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر 

2015، وقفة احتجاجية أمام مقر القناة احتجاجا عىل طرد عدد من الصحفيني من القناة. 

- تنفيذ عدد من الزمالء الصحفيني واملصورين الصحفيني من قناة "الحوار التونيس" خالل شهر نوفمرب 2015، 

اعتصاما مفتوحا يف مقر القناة احتجاجا عىل تسويف اإلدارة ومماطلتها يف تحقيق مطالبهم بتحسني وضعياتهم 

املهنية وذلك قبل التوصل إىل تمكينهم من مستحقاتهم وفق ما ينص عليه القانون بعد طردهم. 

- دخول الصحفية نرسين حمدي يوم 5 أكتوبر 2015 يف اعتصام مفتوح يف مقر قناة"الحوار التونيس" وذلك عىل 

خلفية طردها تعسفيا رغم مرور ثالثة أشهر فقط عىل توقيع عقد شغل لسنة كاملة. 

- إقدام الصحفية ورئيسة تحرير قسم األخبار بإذاعة "نجمة أف أم" سهام عّمار عىل محاولة حرق نفسها بعد 

تعّرضها يف شهر سبتمرب 2015 إىل الطرد التعسفي دون سابق إنذار من قبل مديرة اإلذاعة رغم امضائها عىل عقد 

عمل قانوني كرئيسة تحرير قسم األخبار، وذلك عىل خلفية احتجاجها عىل تدّخل املديرة يف سري عمل قسم التحرير. 

- دخول الزميالت إيمان حامدي وجيهان لغماري وبسمة الواعر من جريدة "التونسية يوم 04 ماي 2015 يف 

اعتصام مفتوح بمقر املؤسسة بعد أن أصدر صاحبها قرارا بطردهم لثالثة أيام وبحرمانهم من راتب شهر أفريل يف 

محاولة لطردهن نهائيا من املؤسسة بسبب دفاعهم عن خطها التحريري واحتجاجهم عىل التضييقات التي يتعرضن 

لها. 

التشغيل الهش 3.
تفاقمت خالل هذه الفرتة انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيني يف العديد من املؤسسات اإلعالمية 

خاصة باعتماد آليات التشغيل الهش أمام غياب املناظرات الوطنية أو محدوديتها يف مؤسسات اإلعالم العمومي 

واالنتدابات العشوائية يف القطاع الخاص ّمما جعل عديد العاملني يف القطاع يدخلون يف تحركات احتجاجية يمكن ذكر 

بعضها: 

- دخول كافة العاملني يف الجريدة التونسية اليومية، يوم االربعاء 27 أفريل 2016 يف إرضاب عن العمل احتجاجا عىل 

تأخر رصف أجورهم. 

وقرر الصحفيون والتقنيون واملصححون والعاملون بالجريدة املذكورة، تنفيذ إعتصام مفتوح بداية من يوم اإلثنني 2 

ماي الحايل. 

.III اختفاء سفيان ونذير
تحيي النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني اليوم العاملي لحرية الصحافة هذه السنة يف ظل تواصل اختفاء 

الصحفيني سفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 7 سبتمرب 2014 يف ليبيا دون ان تتوفر أدنى معلومات عن 

مصريهما إىل حدود هذا اليوم. 

وقد تواصلت طيلة السنة املاضية مجهودات النقابة تجاه املجتمع املدني والسلطات التونسيّة ومختلف األطراف 

الليبية املتنازعة من أجل كشف الحقيقة بخصوص الزميلين وتّم يف هذا املجال القيام بعديد الخطوات من أهمها: 
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- تنظيم ندوة صحفية بالرشاكة مع “مراسلون بال حدود” و”مركز تونس لحرية الصحافة” يوم 15 ماي 2015 

تحت عنوان " من اجل الحقيقة حول مصري سفيان ونذير ". 

ويف هذه الندوة أدان املتدخلون كيفية تعاطي السلطات التونسية مع امللف وعدم توفر اإلرادة السياسية الكافية لدى 

األطراف الليبية املعنية بهذه القضية، وأعلنوا مزيد ضغط املجتمع املدني الوطني والدويل ودعوا إىل تجنيد كافة 

اإلمكانيات املتاحة من أجل الكشف عن مصري سفيان ونذير والحصول عىل إجابات ملموسة. مجددين إعالن وقوفهم 

إىل جانب عائلتي الزميلني. 

ويف إطار التحرك املشرتك، طالبت املنظمات مجلس نواب الشعب بتشكيل لجنة قادرة عىل التحقيق يف هذه القضية 

وعىل االستماع إىل كل األطراف املعنية منذ تاريخ اختفاء الصحفيني، عىل أن تقوم هذه اللجنة بإطالع الرأي العام عىل 

فحوى ونتائج التحقيق. 

وحثت السلطات القضائية املستقلة يف تونس عىل التواصل والعمل بكل شفافية حول تطورات التحقيق يف قضية 

سفيان ونذير وتسليط الضوء عليها منذ 8 سبتمرب 2014. 

كما طالبت هذه املنظمات السلطات التونسية وخصوصا وزارة الخارجية بتسخري كل اإلمكانيات الدبلوماسية املتوفرة 

سواء عىل املستوى اإلقليمي أو الدويل من أجل دفع التحقيق يف هذه القضية، ونبهت إىل رضورة التفكري يف االلتجاء إىل 

القانون الدويل من طرف الدولة التونسية املصادقة عىل املواثيق الدولية ومنها معاهدة روما. 

- قيادة ائتالف يضم 13 منظمة محلية ودوليّة (النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، االئتالف املدني للدفاع عن 

حرية التعبري، الفرع التونيس ملنظمة العفو الدويل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، مركز تونس لحرية 

الصحافة، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة، الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان، مراسلون بال 

حدود، منظمة املادة 19 ، أمارك، هيومن رايتس ووتش، محامون بال حدود)، استهّل تحركاته بمقابلة رئيس مجلس 

نواب الشعب محمد النارص يوم 17 جوان 2015 حيث تبادل الطرفان املعطيات امُلتعّلقة بالقضيّة وناقشا ُسبل 

التعاون والتنسيق من أجل مزيد العمل عىل كشف الحقيقة. 

 - إجراء لقاءات مع كّل من السيّد وزير الداخليّة السابق محمد ناجم الغرسيل، والوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات 

الدستورية واملجتمع املدني، كمال الجندوبي، ووزير العدل السابق محمد صالح بن عيىس، ووزير الخارجيّة السابق 

الّطيب البكوش.  

حيث تمت املطالبة بتشكيل خلية أزمة مشرتكة قصد تنسيق الجهود بني املنظمات املدنيّة والسلط التونسيّة، ووضع 

خّطة عمل مشرتكة ترتكز حول تحليل واستثمار امُلعطيات املجمعة حول امللف منذ سبتمرب 2014 وتوزيع املهام 

بينها.  

وقد أبدى املسؤولون حرصهم عىل وضع كّل امكانيات الدولة للعمل عىل هذا امللف وخاّصة ما ارتبط بسري التحقيق يف 

القضيّة املنشورة يف هذا الشأن منذ جانفي 2015، وعربوا عن موافقتهم إىل طلب تشكيل خلية تنسيق مشرتكة، يف 

انتظار تحديد الصيغ التقنيّة التي تمّكن من العمل املشرتك. 

- صياغة مقرتح تقني يتعلق ب"اللجنة الوطنية املشرتكة لكشف الحقيقة يف اختفاء الصحفيني التونسيني سفيان 

الشورابي ونذير القطاري" يف أوت 2015 ، تضم تركيبتها: ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، ممثل عن وزارة 
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الداخلية، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن الوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني، ممثل 

عن وزارة الدفاع الوطني، 03 ممثلني عن التنسيقية املدنية من بينهم محام.    

وقد بادر رئيس مجلس النواب بتعيني النائب رمزي بن فرج عضو لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية 

ممثال للمجلس يف اللجنة. 

- إجراء لقاء يوم 08 سبتمرب 2015 ،بعد مرور عام عىل اختفاء الصحفيني التونسيني  الشورابي و الكتاري يف ليبيا، 

ً لحماية  ً وطنيا مع رئيس الجمهورية الذي وافق عىل تشكيل اللجنة وأعلن إقرار 8 سبتمرب من كل سنة يوما

الصحفيني. 

غري أّن األشكال اإلجرائية لتشكيل اللجنة من قبل رئاسة الحكومة لّم تتم لحّد اللحظة رغم اإلتفاقات الحاصلة حولها. 

وقد قامت النقابة بعدد من األنشطة التضامنية مع الزميلني يف العاصمة ويف عدد من الجهات، كما شاركت عائلتي 

الزميلني يف عدد من الفعاليات االحتجاجية لحّث السلطة التونسيّة عىل تحّمل مسؤولياتها كاملة يف هذا امللّف. 

.IV اإلفالت من العقاب
يمثل اإلفالت من العقاب أحد التحديات الحقيقية التي تواجه حرية اإلعالم والوصول إىل املعلومة خاّصة وأّن تردد 

القضاء يف تطبيق العدالة أو التباطؤ فيها بحق املعتدين عىل اإلعالميني يشجع عىل التجاوزات ويؤسس إىل تفاقم الظلم 

و إنعدام األمن بالنسبة ملن يمارسون حقهم يف التعبري، إضافة إىل تأثرياته املبارشة يف انتشار الخوف والرقابة الذاتيّة. 

وكثريا ما ينظر إىل غياب اإلرادة السياسية كحائل حقيقي يف تفيش هذه الظاهرة سواء من خالل عدم وضع املوضوع 

عىل سّلم أولوياتها أو من خالل الرتكيز عىل اإلعالنات والترصيحات الداعمة لحرية الصحافة دون تنفيذ التعهدات 

املحليّة والدوليّة يف الصدد، يف حني أّن الواجب القانوني واألخالقي يلزمها باتخاذ خطوات ملموسة ملكافحة انتشار 

هذه الظاهرة ّمما من شأنه أن يحمي الصحفيني ويحقق تقدما يف حماية حقوق اإلنسان األساسيّة، خاّصة أنّه 

"اليمكن ضمان سالمة الصحفيني من دون إهتمام ممنهج بكل االنتهاكات التي يتعّرض لها اإلعالم ودون 

إنهاء الإلالت من العقاب”. 

ولقد حّددت خطة عمل األمم املتحدة إلنهاء اإلفالت من العقاب جملة من اإلجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة من 

خالل: 

رفع مستوى الوعي بني املواطنني حول عواقب الحد من حق الصحفيني يف حرية التعبري.  ✤

مساعدة الحكومات يف تطوير وتنفيذ قوانني لحماية الصحفيني والتعامل مع مشكلة اإلفالت من العقاب.  ✤

تقديم دورات تدريبية للصحفيني.  ✤

إنشاء آليات االستجابة لحاالت الطوارئ يف الوقت املناسب.  ✤

تعزيز سالمة الصحافيني يف مناطق النزاع.  ✤

توعية الدول األعضاء والصحفيني وأصحاب وسائل اإلعالم، وصناع السياسات، ومنظمات األخبار واملحررين ✤

والصحفيني حول املخاطر والتهديدات املتزايدة بحق اإلعالميني والجهات الغري حكومية الفاعلة.  

تعزيز الظروف الجيدة لعمل الصحفيني، بما يف ذلك الصحفيني املستقلني.  ✤
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ويالحظ يف هذه اإلجراءات تركيز كبري عىل توعية الصحفيني واملؤسسات اإلعالميّة بأهمية لعب أدوار ذات طبيعة 

براغماتيّة واستغالل املنابر اإلعالميّة للتوعية برضورة إتخاذ إجراءات التوقي من ظاهرة “اإلفالت من العقاب”. 

وإن تراجعت هذه الظاهرة كثريا يف تونس يف السنة األخرية بعد انتشارها خالل األربع سنوات املاضية وتغّول جهات 

تنفيذية وأحزاب وميليشيات ومجموعات دينية متطرفة وضعف التعاطي القضائي مع امللّف، إال أن حريّة الصحافة 

مازالت تعاني نسبيا من هذه الظاهرة. 

وقامت النقابة برفع عديد القضايا يف حق أعوان من السلطة التنفيذية واملنتمني لبعض األحزاب واملجموعات املتطرفة 

ممن اعتدوا عىل الصحفيني ، إال أنه لم يقع تتبع هذه األطراف وافلتت من العقاب بصورة واضحة. 

كما أن النقابة تقدمت بشكاية لدى وزير العدل السابق عىل خلفية تحريض رجل األعمال شفيق جراية عىل اإلعالم 

التونيس يف منابر سياسية إرهابية ليبية لم تحرك النيابة العمومية ساكنا بما يطرح أكثر من تساؤل حول الحصانة 

املطلقة التي يتمع بها املعني. 

وهو ما يجعل النقابة أكثر يقظة يف دعم املجهودات القانونية ملتابعة املعتدين عىل الصحافيني وتتبعهم ومعاقبتهم 

والتنسيق مع كّل السلطات يف الصدد والضغط عىل السلطة السياسيّة للعب دورها يف الصدد، دون أن تغفل عن بقيّة 

األدوار يف مواجهة ظاهرة اإلفالت من العقاب وهي بصدد اإلعداد لتأسيس مركز للسالمة املهنيّة سيشمل وحدات 

لرصد االنتهاكات، والسالمة الجسدية والرقميّة، والبحوث والدراسات، والتدريب. 

وبمناسبة االحتفال باليوم العاملي لوضع حد لإلفالت من العقاب يف جرائم االعتداء عىل الصحفيني املوافق لـ 2 نوفمرب 

من كل سنة، قامت السنة املاضية بتنظيم قافلة وطنية لتعزيز حماية الصحفيني يف تونس، بالرشاكة مع املفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم “اليونسكو"، جابت مختلف جهات البالد (من 

28 أكتوبر إىل 5 فيفري 2015) وأجرت لقاءات مفتوحة مع صحفيي الجهات وممثيل منظمات املجتمع املدني 

ومحامني وقضاة وقيادات أمنية . 

ومثلت هذه اللقاءات مناسبة للتعاطي يف شأن االعتداءات عىل اإلعالميني وظاهرة اإلفالت من العقاب وطرق التصدي 

لها. 
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توصيات 

إّن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وبعد خوضها يف وضع حالة حرية اإلعالم يف تونس يف السنة التي يمسحها 

هذا التقرير وإن تثّمن كّل مالمح التقدم يف هذا املجال والذي عكسه التحسن الهام لرتتيب تونس يف تقرير مراسلون 

بال حدود األخري، فإنّها تؤّكد أن هذا يدفع إىل مزيد دعم املكاسب يف مجال الحريات الصحفيّة التي فرضتها الثورة 

التونسية ورسختها جميع األطراف يف تونس لمواجهة جميع املخاطر التي تحّدق بالحريات الصحفيّة وبمهنة 

الصحافة. 

إّن النقابة تويص يف مجال الحريات الصحفيّة بـ : 

اإلرساع بسّن القانون األسايس املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش بشكل تشاركي بني الهيئات املعنية 

بالقطاع والحكومة ومجلس نواب الشعب بما ينسجم مع فحوى الدستور التونيس واملعايري الدوليّة يف الصدد، 

بالتوازي مع سن القانون األسايس املتعلق بالتعديل السمعي البرصي 

تفعيل اإلرادة السياسيّة يف حماية الصحفيني وإنهاء اإلفالت من العقاب 

لعب القضاء لدوره الحقيقي يف إنصاف الصحفيني الذين يرفعون قضايا يف حّق املعتدين عليهم ومحاسبة كل 

املعتدين مهما كان موقعم السيايس أو املايل أو الحزبي. 

تجنّد اإلعالميني يف الدفاع عن حريتهم بما يف ذلك رفع قضايا يف كّل  االعتداءات التي تطالهم ومتابعتها يف كلّ 

أطوارها 

وحدة كّل القوى الحيّة يف البالد دفاعا عن الحريات الصحفيّة بكونها ضمانة للجميع للمساهمة يف إنجاح املسار 

االنتقايل وطي صفحة الديكتاتورية نهائيا 

دعوة أصحاب مؤسسات اإلعالم ومديريها للعب أدوارهم يف حماية الحريات الصحفيّة داخل مؤسساتهم 

وخارجها بما يف ذلك توفري األسس االقتصادية واالجتماعية الخاصة بها. 

ويف ملف اختفاء الزميلني سفيان الشورابي ونذير الكتاري تدعو النقابة: 

السلطات التونسيّة إىل تحّمل مسؤوليتها بشكل كامل عرب إحاطة الرأي العام بالخطوات املقطوعة يف املجال، 

واإلعالن عن تشكيل اللجنة الوطنيّة، واالهتمام الكايف بعائلتي الزميلني 

حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها الرساج إىل التعامل املسؤول واألخالقي مع امللف وإبداء التعاون 

الرضوري لحّله إيجابيا 

املجتمع املدني والدويل والصحفيني ملواصلة املجهود املبذول لحّد اآلن. 

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني  �20 واقع الحريات الصحفية في تونس 



وبخصوص الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيني تويص النقابة بـ: 

إنهاء التشغيل الهش يف مؤسسات اإلعالم العمومي والخاص 

مراجعة سلم أجور وإمتيازات ومنح الصحفيني بما يتالءم مع تراجع املقدرة الرشائية وارتفاع األسعار، وبما 

يتناسب مع االجور يف بلدان مماثلة 

وضع حّد نهائي للطرد التعسفي للصحفيني 

الحّل الرسيع مللف املؤسسات اإلعالمية املصادرة مع األخذ بشكل أسايس أراء العاملني فيها ومقرتحاتهم 

ومصالحهم، وبترشيك الهياكل املمثلة للمهنة 

اإلرساع بسّن اتفاقات قطاعية مشرتكة يف القطاعني السمعي والبرصي، واملكتوب واإللكرتوني بما يدعم مكانة 

الصحفي الجوهرية يف القطاع 
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صحافة الجودة إحدى أسس حرية اإلعالم 

لقد عملت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني طيلة السنوات املاضية عىل دعم حرية الصحافة من خالل تشجيع 

توّفر مناخ عام تمارس فيه املهنة دون تضييقات، وإيجاد قوانني مناسبة، ودعم استقاللية وسائل اإلعالم، مع التزام 

اليقظة يف حماية املكاسب املتحققة من خالل آليات التنديد، والحماية الجسدية والرقمية، والدعم القانوني، وإنجاح 

الحوار والتنسيق مع السلطة التنفيذية، غري أنّها ترى أّن ذلك وحده غري كاف دون إيالء أهمية قصوى ملوضوع تطوير 

معايري الجودة من أجل تحسني مستوى املهنية لدى الصحفيني والدفاع عن القطاع برمته. 

وغالبا ما يساهم تذبذب األداء الصحفي والتقارير غري املسؤولة يف تفاقم وضع الصحفيني، حيث يعرض عدم التقيد 

باملعايري املهنية واألخالقية الصحفيني أنفسهم لالضطهاد واملالحقة من قبل الحكومات التي تسعى إىل إسكاتهم، أومن 

قبل مجموعات غري حكومية تناصبهم العداء. 

إن أسهل طريقة للصحفيني لكشف الظلم الواقع عليهم عىل نطاق أوسع، هي العمل بنزاهة وااللتزام باملعايري املهنية 

يف كل خطوات عملهم. 

ويالحظ خالل الفرتات االنتقالية، كما هو الحال يف تونس، تبعيّة تحريرية لعدد من وسائل االعالم للوبيات مالية 

وسياسيّة، ما أدى إىل ظهور إعالميني يعملون كأبواق دعاية لصالح جهات معيّنة. 

وال يدرك أولئك “الصحفيون” أن استمرارهم يف ما يمكن اعتباره تحريضا وخطاب كراهية أو دعاية سوداء أو غريه 

من أشكال االنزالقات املهنيّة الخطرية يف تقاريرهم اإلعالمية، يقوض التحقيقات الصحفية الجادة، ويمنع سماع 

األصوات املخالفة. 

ومع أن هذا ليس معيارا بأي حال من األحوال، فهناك قطاعات واسعة من الصحفيني يقومون بعمل جيد، خاصة يف 

األوقات الحرجة، إال أن غياب املهنية يبدو جليا يف قطاعات مختلفة من اإلعالم وهذا له تأثري كبري عىل الجميع.  

ولقد حاولت النقابة يف اإلطار تحّمل مسؤوليتها، بمفردها ومع رشكائها، حيث أولت التدريب والتكوين أهميّة قصوى 

من خالل دورات متعددة ومتنوعة يف املواضيع واملحاور التي تلبّي حاجيات أكيدة يف مرحلة حساسة من تاريخ بالدنا، 

وحاولت بناء آليات ذات بعد اسرتاتيجي من بينها : 

إرساء مجلس الصحافة 1.
بادرت النقابة الوطنية للصحفيني منذ سنة 2012 بفتح باب املشاورات والتباحث مع عدد من الهياكل املرشفة عىل 

قطاع اإلعالم ومجموعة من مكونات املجتمع املدني إلرساء هيكل يعني بالتعديل الذاتي للمهنة باعتباره نظام حوكمة 

يهدف أساسا إىل ضمان الحرية واالستقاللية والشفافية لوسائل اإلعالم، ويسعى إىل الرقي بجودة املحتويات اإلعالمية 

ومصداقيتها وإىل إرساء مناخ من الثقة بني الصحافيني والقراء مبني عىل احرتام أخالقيات املهنة الصحفيّة ووضع 
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اآلليات الالزمة لتفادي االنزالقات اإلعالمية ملعالجتها يف صورة وقوعها، وهو ما سيمكن من ضمان حماية أكرب لحرية 

الصحافة من ناحية والحد أكثر ما يمكن من التجاوزات واالنزالقات التي ترتتب عنها من ناحية أخرى. 

وانطالقا من سنة 2013 انعقدت جملة من املشاورات بني النقابة وعدد من الهيئات املعنية بمجلس الصحافة وتمّ 

تنظيم عدة ندوات ولقاءات بحضور خرباء وطنيني ودوليني من قطاع اإلعالم لتدارس سبل إرساء هذا الهيكل 

استعرضت فيها التجارب الدولية املقارنة املالئمة. 

وخالل سنة 2015 تّم االتفاق عىل تحديد تركيبة املجلس وضبط مهامه وطبيعته القانونية، وفيما يتعلق بالرتكيبة تمّ 

االتفاق عىل أن تضم ممثلني عن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، والجامعة التونسية ملديري الصحف، وممثل 

عن الجمهور ونقابة املؤسسات اإلعالمية ونقابة اإلعالم باالتحاد العام التونيس للشغل، يضاف إليهم عضوان يتم 

تعيينهما بالتوافق بني أعضاء املجلس أحدهما شخصية وطنيّة تحىض بالتوافق يف قطاع اإلعالم، وأكاديمي متخصص 

يف مجال اإلعالم. 

ويف عالقة بمهام املجلس تّم االتفاق عىل أن يتوىل مجلس الصحافة يف تونس الدفاع عن حق املواطن يف اإلعالم وعن 

حرية الصحافة وذلك خاصة من خالل:  

وضع ميثاق أخالقي مرجعي للممارسة اإلعالمية وآليات احرتامه - الدفاع عن صحافة الجودة بما يضمن حق •

الجمهور يف إعالم حر ونزيه وتعددي.  

رصد اإلخالالت املتعلقة باحرتام أخالقيات املهنة ومبادئ حقوق اإلنسان وإعداد تقارير بشأنها.  •

مساعدة املؤسسات اإلعالمية عىل تركيز آليات أخالقيات املهنة والتعديل الذاتي الداخيل •

القيام بدور الوساطة والتوفيق بني املهنة والجمهور من خالل دراسة ومتابعة العرائض ومعالجة الشكاوى  •

إبداء الرأي يف السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع اإلعالم  •

املساهمة يف تطوير وتنمية املضامني الصحفية عموما، ومؤسسات الصحافة املكتوبة وااللكرتونية خصوصا •

واقرتاح اإلجراءات الكفيلة بتأهيل القطاع 

املساهمة يف تحسني الترشيعات املتعلقة بقطاع اإلعالم يف تونس وتقديم املقرتحات يف ذلك وإبداء الرأي يف مشاريع •

النصوص القانونية والرتتيبية التي تهم القطاع.  

املساهمة يف اقرتاح املعايري املوضوعية لتوزيع اإلشهار العمومي للصحف واملجالت الورقية واإللكرتونية وكذلك •

معايري نرش دراسات الجمهور واستطالعات الرأي وسرب اآلراء ومراقبة احرتام تلك املعايري.  

التكوين واإلحاطة ونرش ثقافة صحافة الجودة والرتبية عىل وسائل اإلعالم. •

ومن أهداف إرساء مجلس الصحافة تفادي رفع قضايا جزائيّة يف حق الصحفيني ووسائل اإلعالم عىل خلفيّة ارتكاب 

أخطاء أثناء ممارسة املهنة، وتحقيق معادلة التعديل الذاتي. واعتبارا بأّن الجمهور هو مرآة األخطاء الصحفية 

ومقياس رصدها تم منح ممثل الجمهور مكانة بارزة يف تركيبة املكتب التنفيذي ملجلس الصحافة.  

أما عن تمويل املجلس فتّم التوافق عىل أنه يتأتى من:  

التمويل العمومي للدولة بنسبة 50 % من امليزانية السنوية املرصودة للمجلس •

مساهمات املنخرطني  •
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أموال متأتية من أنشطة مجلس الصحافة  •

املنح والهبات والوصايا، •

املساهمات املقدمة من النقابات املهنية املؤسسة  •

مساهمة وسائل اإلعالم،  •

دعم الرشكاء الخارجيني املدافعني عن حرية التعبري واإلعالم والصحافة، •

ويف خصوص آلية اختيار األعضاء فتم االتفاق عىل أن يكون ذلك بناء عىل ترشيحات املنظمات املمثلة يف املجلس عىل أن 

ال يتم الطعن املرشوع يف عضويتهم من املنظمات املؤسسة، أّما الرئيس فيتم اختياره ملدة 4 سنوات من أحد األعضاء 

املقرتحني من قبل النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني والجامعة التونسية ملديري الصحف وبموافقة أغلبية 

األعضاء، عىل أن يكون ذلك بالتناوب بينهما، كما يشرتط يف رئيس املجلس أن يكون متفرغا. 

وتجدر اإلشارة إىل أنّه تّم يوم 23 أكتوبر 2015 تأسيس "جمعية دعم مجلس الصحافة" يرؤسها نقيب الصحفيني 

ناجي البغوري، وأسندت فيها الكتابة العامة إىل الطيب الزهار رئيس جمعية مديري الصحف، وأمانة املال إىل محمد 

الصالح الخريجي ممثال عن رابطة حقوق اإلنسان. 

وتعمل هذه الجمعية عىل القيام باملهام التالية: 

إحداث هيئة تأسيسية وقتية ملجلس الصحافة •

تيسري عمل الهيئة التأسيسية الوقتية إىل حني استكمال النظام األسايس ملجلس الصحافة وامليثاق املرجعي •

ألخالقيات املهنة الصحفية. 

االتفاق عىل أعضاء مجلس الصحافة بالتنسيق مع كافة الهياكل املمثلة يف املجلس •

إعداد املؤتمر التأسييس ملجلس الصحافة •

إعداد الجلسة العامة للجمعية ملراجعة النظام األسايس واملصادقة عىل الهيئة املديرة الدائمة للجمعية •

تعبئة املوارد املالية الالزمة لحسن سري عمل مجلس الصحافة وأدائه ملهامه •

القيام باالنتدابات الالزمة لتيسري عمل مجلس الصحافة •

مساعدة املجلس عىل تركيز هياكل وآليات عمله املتعلقة بالرصد والتوفيق واملصالحة والبحث والتكوين والتوعية. •

و ستقوم "جمعية دعم مجلس الصحافة" بإعداد تقرير نشاط سنوي يتم نرشه للعموم. 

مراصد أخالقيات المهنة 2.
سعت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني منذ سنة 2011 إىل تأسيس نواة لوحدة قارة لرصد اإلخالالت املهنية يف 

الصحافة التونسية، وقد نجحت التجارب األوىل يف هذا اإلطار رغم العوائق التنظيمية واملادية، يف املساهمة يف بداية 

التأسيس لثقافة املساءلة األخالقية داخل القطاع اإلعالمي يف نزوع جّدي نحو دعم صحافة الجودة وتوفري أفضل 

السبل لحماية الجمهور من إمكانيات تعّسف بعض الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية.  
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لقد وقفت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني بالخصوص السنة املاضية عىل تزايد حاجة اإلعالم واملجتمع إىل رصد 

وسائل اإلعالم خاّصة بعد أّن تأكد أن سنوات ما بعد الثورة لم تؤد تلقائيا إىل االحرتاف املهني، فقد انعكس 

االستقطاب السيايس عىل وسائل اإلعالم وتعّزز الخوف من مخاطر استيالء املصالح املالية والسياسية عليها، ومن 

تراجع ثقة الجمهور يف اإلعالم نتيجة انتشار املعلومات املغلوطة والشائعات يف املنابر اإلعالمية وهو ما من شأنه أن 

يهدد حرية اإلعالم عىل املدى املتوسط والطويل. 

ويف إطار هذا الجهد بعثت النقابة منذ ديسمرب 2015 "مرصد األخالقيات املهنة الصحفية يف الصحافة املكتوبة 

واإللكرتونية" للمساهمة يف تلبية هذه الحاجة، ومن أجل تعزيز قضية التنظيم الذاتي وتحفيز الوعي بمناقشة املعايري 

األخالقية مع توّجه أقوى نحو ترشيك الجمهور يف التفاعل وإبداء الرأي واملساءلة بواسطة منّصة إلكرتونية وضعت 

للغرض وعرب وسائل التواصل االجتماعي.  

ويراقب املرصد بشكل يومي محتويات 19 وسيلة إعالمية من صحف ورقية وإلكرتونية ومواقع إذاعات وتلفزات، 

وينرش اإلخالالت املتعّلقة بتغطية اإلرهاب والنزاعات املسّلحة وخطاب الكراهية. 

كما يتوّىل املرصد نرش تقارير بمعّدل مّرة يف الشهرين يتّم مشاركتها مع الصحفيني، وتنظيم ورش عمل حول أهمّ 

القضايا التي تُطرح أثناء عمليات الرصد من أجل تحسني املمارسة الصحفية. 

كما يتم بالرشاكة مع "نواة" إعداد ومضات تحسيسية حول املمارسات الفضىل يف تغطية القضايا موضوع عمل 

املرصد بغاية تسهيل ترشيك الجمهور يف مناقشة املحتويات الصحفيّة. 

المدونات التحريرية 3.
تعترب مدونات السلوك الصحفي أو املدونات التحريرية إحدى اآلليات التي يهتدي بها الصحفي وأطر تنظيم غرف 

األخبار ملمارسة الصحافة بشكل حريف بعيدا عن االنتقائية أو االعتباطية أو املزاجية أو الشخصانيّة والتي تقي 

السقوط يف شتى اإلخالالت املهنيّة، كما تعترب قاعدة أساسيّة لتقييم األداء املهني داخل املؤسسات اإلعالمية ومن قبل 

الجمهور. 

ولقد ساهمت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني طيلة السنة املاضية يف صياغة جملة من مشاريع مدونات السلوك 

يف قضايا مهنيّة شتى يمكن تلخيصها يف اآلتي: 

مرشوع مدونة سلوك تحريرية خاصة بتغطية األحداث اإلرهابية (ا)

ساهمت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني رفقة عدد من ممثيل الهياكل املهنيّة وصحفيني من مختلف وسائل 

اإلعالم، وبتسيري من الدكتور الصادق الحمامي مدير املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني، يف صياغة 

مرشوع مدونة لتغطية األحداث اإلرهابية مازالت مفتوحة للتطوير والتحسني (تجدونها يف امللحق عدد01). 

 مقرتحات لضوابط تحريرية خالل فرتات األزمات (ب)

يف 12 ديسمرب 2015 ويف ختام ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بالتعاون مع 

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وبي بي يس ميديا أكشن يف تونس والتي شارك فيها عدد من مسؤويل التحرير 

والصحفيني التونسيني ممثلني عن قنوات إذاعية وتلفزية من مختلف جهات الجمهورية، وبعد أن ناقش املشاركون 
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بتعمق ومسؤولية عالية دور اإلعالم خالل األزمات عىل ضوء األحداث والهجمات اإلرهابية التي عاشتها تونس يف 

السنوات األخرية، وبعد التداول والنقاش وضع املشاركون مقرتحات لعدد من الضوابط التحريرية واملهنية واألخالقية 

تشمل كيفية تناول هذا املوضوع والتعامل مع الظروف املصاحبة دون املساس بأي حقوق دستورية أو قانونية 

أخرى. 

وتبقى هذه املقرتحات مسودة أوىل(تجدونها يف امللحق عدد02) تحتاج ملزيد من البحث والنقاش من قبل الجهات 

املنظمة للعمل اإلعالمي يف تونس والصحفيني والعاملني يف الحقل اإلعالمي وأي جهات أخرى ذات عالقة.  

 مرشوع مدونة سلوك مهني خاصة بالتعاطي اإلعالمي مع قضايا اللجوء والهجرة (ج)

التزم كّل من املعهد العربي لحقوق اإلنسان واملفّوضية الّسامية لشؤون الّالجئني، والنقابة الوطنية للصحفيني 

التونسيني، بتعميم مرشوع مدونة سلوك مهني خاصة بالتعاطي اإلعالمي مع قضايا اللجوء والهجرة (تجدونها يف 

امللحق عدد03) عىل املؤّسسات اإلعالميّة، وحّث اإلعالميني عىل اعتمادها. 

وكانت هذه املدونة ثمرة ورشات عمل لإلعالميني يف مجال تغطية أخبار حقوق االنسان والحماية الدولية لالجئني 

وطالبي اللجوء، نظمها كل من املعهد العربي لحقوق االنسان واملفوضية الّسامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

 وبمساعدة خرباء مختصني يف االعالم وآخرين يف سياسات اللجوء والهجرة. 
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ملحق عدد 1  
مرشوع مدونة سلوك تحريرية خاصة بتغطية األحداث اإلرهابية 

مقدمة: 
هذه املدونة التحريرية الخاصة بالتغطية الصحفية لألحداث اإلرهابية نتاج عمل جماعي وتعاوني شارك فيه 

صحفيات وصحفيون ينتمون إىل عّدة مؤّسسات عمومية وخاصة من مجاالت اإلعالم املختلفة: صحافة مكتوبة 

وإلكرتونية وإذاعة وتلفزة ووكالة أنباء. 

وعىل هذا النحو فإن هذه املدونة تعبري عن إرادة الصحفيني لتعديل ممارساتهم يف مجال تغطية اإلرهاب. فالصحافة 

التونسية، وامليديا بشكل عام، تتعرض إىل نقد كثري ومتواتر، منذ التغطية التلفزيونية ألحداث الشعانبي وبمناسبة كل 

حدث إرهابي (باردو، سوسة، محمد الخامس). 

ولهذه املدّونة غايات عديدة. فهي تطمح إىل أن تكون: 

مرجعا يهتدي به الصحفيّون والهيئات التحريرية يف عملهم اليومي حتى ال يكون التعاطي مع األحداث اإلرهابية •

نتاجا للعفوية واالرتجال واملقاربات الفردية… 

التزاما بالنسبة إىل الصحفيني أمام الرأي العام وقاعدة للمساءلة من منطلق املبادئ التي وضعها الصحفيون •

ألنفسهم. 

منظومة معايري يستند إليها الجمهور لتقييم األداء الصحفي من زاوية املعايري األخالقية والتحريرية وهي من هذا •

املنظور تمثل آلية لتدريب الجمهور عىل التفكري النقدي يف الصحافة. 

القيم الصحفية التي يجب أن تبقى صالحة يف مجال اإلرهاب 1.

يلتزم الصحفي أثناء التغطية اإلعالميّة بالقيم الصحفية املضمنة يف املواثيق األخالقية الدولية) عىل غرار ميثاق االتحاد 

الدويل للصحفيني) واملواثيق الوطنية للصحفيني) ميثاق النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني). ومن هذه القيم الدقة 

واملوضوعية والتمييز بني الخرب والتعليق واالعرتاف باألخطاء واالستقاللية وتجنب اإلثارة والنزاهة والدفاع عن حق 

الجمهور يف الحقيقة. 

تشجع إدارة التحرير ويقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور يف مجال التغطية لألحداث اإلرهابية، باعتبار االنفتاح عىل 

الجمهور والحوار معه وسيلة من وسائل تعزيز املسؤولية الصحفية والتعديل الذاتي ووسيلة فعالة والحد من تدخل 

أطراف غري صحفية يف مسائلة الصحفيني. 

تسميات التنظيمات اإلرهابية 2.

هل يجب االكتفاء بالتسميات التي تطلقها التنظيمات اإلرهابية عىل نفسها ؟ •

ما هي العبارات التي يمكن إضافتها لتوصيف التنظيمات اإلرهابية ؟ •

هل يمكن إطالق تسميات مختلفة عىل التنظيمات اإلرهابية (مثال داعش بدل تنظيم الدولة اإلسالمية) ؟ •
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يتعامل الصحفي بحذر مع التسميات التي تطلقها التنظيمات اإلرهابية عىل نفسها وذلك بإضافة تعبريات مخصوصة 

مثل ‘التنظيمات املصنفة إرهابية’ أو ‘ما يسمى بـ (أنصار الرشيعة أو ما يسمى بالدولة اإلسالمية) 

معايري متصلة بـضحايا اإلرهابيني والتنظيمات اإلرهابية وصورهم وهوياتهم 3.

يمتنع الصحفي عن نرش صور الضحايا التي يمكن أن تخل بمبدأ الكرامة اإلنسانية أو أن تكون صادمة بالنسبة 

ألرسهم وللجمهور. 

معايري متصلة بإتخاذ التنظيمات اإلرهابية واإلرهابيني كمصادر والتعامل مع املصادر الحكومية ومع املصادر 4.

األمنية 

املصادر اإلرهابية: يتعامل الصحفي مع املعلومات واملعطيات الصادرة عن التنظيمات اإلرهابية واإلرهابيني وفق •

املعايري الصحفية الصارمة من خالل وضعها يف سياقها contextualisation وإعادة صياغتها واالمتناع عن إعادة 

نرشها كما هي. 

مثال: يمتنع الصحفي عن إعادة نرش البيانات الصادرة عن التنظيمات اإلرهابية كما هي ويخضعها للمعالجة 

التحريرية حتى ال يتحول إىل وسيط التنظيمات اإلرهابية واإلرهابيني لدى الرأي العام. 

املصادر الحكومية: يتعامل الصحفي وفق املعايري املهنية مع املعطيات واملعلومات الصادرة عن مصالح االتصال •

الحكومي املعنيّة باإلرهاب حتى ال يصبح وسيط االتصال الحكومي لدى الرأي العام مما يفقده مصداقيته 

واستقالليته. 

املصادر األمنية: يسعى الصحفي عند التعامل مع املصالح األمنية بمختلف أصنافها لاللتزام باملعايري املهنية كما •

يمتنع الصحفي عن اعتماد املصادر األمنية املجهولة إال عند االقتضاء والرضورة التعامل مع الوثائق املرسبة. 

يسعى الصحفي إىل توفري املعطيات الرضورية التي تسمح للقارئ بادراك أصالة الوثائق املّرسبة وأهميتها 

وصحتها حتى يحمي نفسه من التالعب به من طرف جهات تسعى للتالعب بالرأي العام أو تتصارع بواسطته 

وبشكل عام يتعامل الصحفي مع املصادر وفق املعايري املهنية املتعارف عليها : 

تشخيص مصادره بشكل واضح ألن للجمهور الحق يف املعلومات لتقييم مصداقية املصادر ودوافعها (مبدأ •

مستوحى من ميثاق جمعية الصحفيني املهنيني األمريكية وميثاق مجلس الصحافة الكندي) 

التأكد من دوافع املصادر قبل الوعد بعدم ذكرها (ميثاق نقابة الصحفيني الفرنسيني) •

حرص إخفاء املصادر لحاالت مخصوصة (إال من يمكن أن يواجهوا أخطارا (ميثاق جمعية الصحفيني املهنيني •

األمريكية) 

املعايري املعتمدة للتعامل مع جثث اإلرهابيني، ومع اإلرهابيني يف حالة إيقاف، ومع اإلرهابيني الجرحى (هل 5.

يجوز من زاوية املعايري الصحفية عرضهم يف وضع جرحى) 

يتعامل الصحفي مع جثث اإلرهابيني وفق املعايري التالية: 

يمتنع الصحفي عن نرش الصور إذا كانت فاقدة للقيمة اإلخبارية •

يمتنع الصحفي عن توظيف صور اإلرهابيني لغايات اإلثارة •

يمتنع عن نرش الصور الصادمة واملخّلة بالكرامة اإلنسانيّة •
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املعايري املعتمدة للتعامل مع عائالت اإلرهابيني وشهاداتهم وهوياتهم وصورهم والحوارات معهم 6.

يمتنع الصحفي عن نقل شهادات عائالت اإلرهابيني عىل املبارش ملا يف ذلك من أخطار عىل قدرته عىل التحكم يف ما •

يذاع وفق مبدأ املسؤولية التحريرية La Responsabilité Editoriale de l’Antenne فشهادات عائالت 

اإلرهابيني يمكن أن تتضمن ترويجا لإلرهاب. 

يتعامل الصحفي مع شهادات عائالت اإلرهابيني بمهنية صارمة يضعها يف سياقها ويدعمها بخلفية ويعمل عىل •

توظيفها بغاية إنارة القارئ. 

إن دور الصحفي والصحافة يتمثل يف تفسري مسارات اإلنخراط يف اإلرهاب مما يساعد الجمهور عىل فهم الظاهرة •

اإلرهابية فهما عميقا وشامال. 

يمتنع عن نرش صور القّرص (أطفال اإلرهابيني) ويحتاط الصحفي عند نرش معطيات ذات عالقة بهويات عائالت •

اإلرهابيني، ألن ذلك يمكن أن يعرضهم للعنف وللوصم اإلجتماعي 

املعايري املعتمدة للتعامل مع الفيديوهات والصور والبيانات التي تنتجها التنظيمات اإلرهابية 7.

يتعامل الصحفي بمهنية صارمة ويقظة مع الفيديوهات التي تصدرها التنظيمات اإلرهابية ويمتنع عن إعادة نرشها 

كاملة أو نرشها مع مقاطع صادمة منها، كما أنه يشري إىل طبيعتها الدعائية ، كما يمتنع عن نرش مقاطع من هذه 

الفيديوهات دون معالجة صحفية وضعها يف سياقها، تحليلها واإلشارة إىل مصدرها. 

املواد االتصالية التي تصدرها أقسام(مكاتب إدارات اإلعالم واالتصال الحكومية 8.

يتعامل الصحفي بمهنية مع املواد اإلشهارية واالتصالية التي تصدرها مكاتب إدارات اإلعالم واالتصال الحكومية: 

(الداخلية والدفاع). 

عائالت ضحايا اإلرهابيني 9.

يتجنب الصحفي تقديم شهادات عائالت ضحايا العمليات اإلٍهابية يف حالة إنفعالية حتى ال يساهم ذلك يف تعزيز 

الدعاية اإلرهابية 

 املبارش 10.

يلتزم الصحفي بمسافة تؤّمن له سالمته وعدم تعطيل العمليّة األمنية •

يلتزم الصحفي باحرتام اإلجراءات األمنية •

يلتزم الصحفي بعدم نقل شهادات ألشخاص مقربة يف حالة انفعالية •

يتجنب الصحفي شهادات أهايل اإلرهابيني والضحايا عىل املبارش •

يتجنب الصحفي نرش املشاهد الحيّة للضحايا •

 النقل من مرسح العمليّة (بواسطة اإلذاعة والتلفزيون واالنرتنت والصحافة اإللكرتونية وامليديا االجتماعية) 11.

يمتنع الصحفي عن إعطاء تفاصيل عن العمليّة أثناء حدوثها •

يمتنع الصحفي عن تقديم مادة خام فاقدة للقيمة اإلخبارية •
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يسعى رئيس التحرير أن يكلف صحفيني ذوي خربة لتغطية األحداث اإلرهابية ولهم دراية بالخصوصيات •

التحريريّة واألخالقية لهذا النوع املخصوص من التغطية. 

يويل الصحفي أهميّة بالغة لعمله امليداني املتصل بتغطية العمليات اإلرهابيّة يف امليدان من خالل تنويع املصادر •

والتأكد من األحداث والوقائع والحذر والتحّري يف التعامل مع املصادر األمنية والعسكرية غري الرسمية. 

 الربامج الحواريّة حول اإلرهاب 12.

رضورة حسن اختيار الخرباء والتأكد من كفاءتهم وجدارتهم بوظيفة الخبري (جدارة أكاديمية، ميدانية، بحثيّة). كما 

يعطي الصحفي مقّدم الربنامج املعلومات الرضوريّة حتى يدرك الجمهور جدارة الخبري. كما يسعى الصحفي إىل 

التنويع من الخرباء. 

يمتنع الصحفي عن استضافة اإلرهابيني ومن يرّوج لإلرهاب •

يمتنع الصحفي عن تحويل أداء املؤسسة األمنيّة والعسكريّة موضوع النقاش قبل انتهاء العمليّة. •

يمتنع الصحفي عن البحث عن الفرجوية واإلثارة •

 القوات األمنية والعسكرية 13.

يحرص الصحفي عىل أال تتالعب به القّوة األمنية والعسكرية وأن توّظفه لغايات تيسء إىل وظيفته •

يستخدم الصحفي تقنيات إخراجيّة إلخفاء هويّة األمنيني والعسكريني ويمتنع عن نرش صورهم أو هوياتهم حتى •

ال يتعرضوا إىل التهديد. 
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ملحق عدد 2  
مقرتحات لضوابط تحريرية خالل فرتات األزمات 

يف التناول اإلعالمي ألهايل وأقارب الضحايا 1.

عدم بث ترصيحات ألهايل الضحايا تحث عىل الكراهية واالنتقام.  •

حماية املعطيات الشخصية للضحايا، ويشمل ذلك بطاقاتهم الشخصية ومعلومات عن أفراد العائلة ومقر السكن •

املحدد بدقة وصور أفراد العائلة ومكان العمل إال إذا كانت هناك قيمة إخبارية قوية الستخدامها بهدف خدمة 

الجمهور. 

عدم تمرير أو بث صور أو حوارات أو ترصيحات مع األطفال. •

اختيار الشخصية األكثر تماسكا يف العائلة للتعبري عن موقفها ومشاعرها أو رشح أوضاعها.  •

عدم الرتكيز عىل الحاالت االنفعالية واملشاهد التي يمكن أن تيسء لكرامة أفراد العائلة. •

 اليجوز نرش أسماء الضحايا، إال بعد إعالم أهلهم وذويهم من قبل الجهات الرسمية.  •

ال يجوز نرش أسماء منفذي العمليات اإلرهابية أو أي معلومات تفصيلية تتعلق بعائالتهم إال بعد قيام الجهات •

املختصة بتبليغ العائالت بذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

يف تناول التسجيالت التي تبثها الجماعات التي تتبنى العنف واإلرهاب 2.

االكتفاءفقط بكتابة خرب عن الجزء الذي يحتوي معلومات لها قيمة إخبارية، وعدم االنسياق وراء نرش أي خطابات •

تحريضية أو تهديدات وال يجوز نرش صور أو تسجيالت فيها مشاهد صادمة للجمهور أو تروج لخطاب العنف 

والكراهية والتفرقة. 

يف النقل املبارش من مرسح العمليات أو تداعيات العمليات اإلرهابية 3.

يتم النقل املبارش من مكان بعيد، وتقديم الوصف العام خشية ظهور صور صادمة فجأة، مع رضورة إثراء •

النقاش من خالل استضافة محللني وخرباء لرشح السياق الذي تتم فيه العملية. 

تجنب قدر اإلمكان محاورة شهود العيان وهم يف حالة صدمة.  •

نقل الشهادات عىل لسان املراسل وليس مبارشة. •

 عند البث الحي للعمليات األمنية الجارية واملالحقة أو املداهمة ينبغي االكتفاء بصورة بعيدة دون إظهار تفاصيل •

تدل عىل العنارص األمنية ومن شأنها تعريض العنارص واملؤسسات للخطر، والتقيد ببث املعطيات الرسمية أثناء 

العملية. 

يف تناول رسائل التهديد بتنفيذ أعمال عنف أو التحريض عليه  4.

إعالم األمن برسائل التهديد الواردة للصحفي أو وسيلة اإلعالم وعدم النرش.  •
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يف حاالت االختطاف أو احتجاز الرهائن  5.

عدم املوافقة عىل البث املبارش ألي رسائل يطلبها الخاطفون  •

يجوز املوافقة عىل تسجيل الرسالة دون التزام ببثها كما هي  •

يف تغطية املظاهرات التي يمكن أن تتحول إىل العنف أو التحريض عليه 6.

ال مانع من الذهاب للتغطية، وعىل الصحفي تقدير الوضعية واتخاذ إجراءات السالمة واألمن أثناء التغطية. •

يف حال النقل املبارش يجب اتخاذ االحتياطات الكافية لضمان عدم بث خطابات من شأنها املس باألمن واالستقرار •

أو التحريض عىل العنف والكراهية، ومن تلك االحتياطات قطع البث يف حال خروج املتحدثني عن السياق املقبول. 

عىل الصحفي أن ينتبه الحتمالية أن يكون وجوده سببا من أسباب تحول التظاهرات إىل أعمال عنف، وعليه يف هذه •

الحالة االبتعاد مسافة كافية لضمان أال يكون هو سببا لذلك.  

يف حال إعداد تقارير من املواد املسجلة لهذه التظاهرات أو االحتكاكات نتجنب استخدام أي صور أو أصوات تمس •

بالكرامة الشخصية وتنتهك الخصوصية أو يمكنها تعريض أمن وسالمة األشخاص واملؤسسات للخطر مع وضع 

األحداث يف سياقها اإلخباري السليم  

عن صور الضحايا واملشاهد الصادمة 7.

عدم نرش او بث الصور الصادمة  •

يف باب إجراءات السالمة املهنية أثناء التغطية 8.

تلتزم املؤسسات اإلعالمية بتدريب الصحفي عىل العمل يف البيئة العدائية وتمكينه من املعدات الالزمة لذلك  •

توفري تأمني الحوادث الشخصية املناسب عند إرسال الصحفي إىل مناطق الخطر •

تغطية اإلجراءات األمنية عند وقوع العمليات اإلرهابية أو أثناء نشاطها امليداني يف مالحقة اإلرهاب أو 9.

جماعات العنف 

عدم نرش معلومات دقيقة حول نشاطات أو مخططات األجهزة األمنية مثل نقاط التمركز أثناء العمليات وحجم •

القوات وأعدادها. 

تقديم املعلومة ذات القيمة اإلخبارية دون اإلرضار بسري العمليات األمنية. •

االلتزام بما تنرشه الجهات الرسمية حول نشاطاتها ويف حال ورود معلومات من جهات غري رسمية يتم التوثق من •

املعلومات ونرش ما نعتقد بأن له قيمة إخبارية دون املساس بسري العمليات.  

ال يجوز نرش معلومات يمكن أن تمس باألمن القومي مع رضورة توضيح معنى األمن القومي وماهي املعلومات •

التي يمكن أن يسبب نرشها تهديدا له 
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ملحق عدد 3  
مرشوع مدونة سلوك مهني خاصة بالتعاطي اإلعالمي  

مع قضايا اللجوء والهجرة 

تقتيض التغطية اإلعالمية لقضايا حقوق االنسان املتعلقة بالهجرة واللجوء احرتام الترشيعات الدوليّة والوطنيّة، 

والتزام الكامل بأخالقيّات وضوابط املهنة الّصحفيّة من حيث التقيد بالدّقة والحياد والنّزاهة والتوازن ومراعاة 

املصلحة العاّمة مع احرتام الخصوصيّات.  

.I تعريف بالمصطلحات
 تتطّلب الدّقة والنّزاهة يف معالجة أخبار الهجرة والّلجوء استخدام املصطلحات املالءمة تفاديا للخلط بني وضعيّات 

الّالجئني وطالبي الّلجوء واملهاجرين. وعّرفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني سواء يف اتفاقيّة 1951 

الخاّصة بوضع بوضع الّالجئني، أو بروتوكول 1967، أو يف منشوراتها، حاالت اللجوء والهجرة كما ييل : 

الالجئ 1.

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه او دينه او 

جنسيته او انتمائه اىل فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية واليستطيع أو اليرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل 

بحماية ذلك البلد. ويعترب الجئا أيضا من هرب من بلده بسبب نزاعات ُمسّلحة تُهّدُد حياته. 

طالب اللجوء 2.

 كل شخص يتقدم بطلب لجوء إىل الدولة التي لجأ إليها أو إىل أحد مكاتب املفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني (يف صورة عدم وجود هيكل وطني يف دولة اللجوء يُعنى بتحديد صفة الالجئ)، ولم يتم البت بصفة نهائية 

يف طلبه. 

النازح داخليّا 3.

 كّل شخص ينزُح داخلياً ضمن حدود بلده هربا من ظروف مشابهة لظروف الّالجئ (اضطهاد، نزاع مسّلح)، ويظلّ 

خاضعا لقوانني دولته. وىف أزمات بعينها، تقدم املفوضية املساعدة للعديد من النّازحني يف بلدانهم.  

املهاجر 4.

يجري الحديث عن ُمهاجرين من دولة إىل أخرى عندما تكون األسباب اقتصاديّة وليس بسبب االضطهاد كما هو 

الحال لدى الّالجئني. وعادة ما تكون مغادرة املهاجر لبلده طوعية من أجل التماس حياة أفضل. 
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II. الّضوابط المهنية في المعالجة اإلعالمّية 
الدقة 1.

رضورة اعتماد الدقة يف التعريفات واملصطلحات يف وصف حاالت الّلجوء والهجرة والنّزوح حسب التصنيفات •

املتعارف عليها وفق القوانني الدولية. 

يتّم جمع املعلومات من أكثر من مصدر واحد مع رضورة أن تكون املصادر والشهادات والوثائق بدون ُشبهة •

واليرقى اليها الشك.  

يكوُن اعتماد االرقام واالحصائيّات من مصدر رسمي أو موثوق. •

يستحسُن دائما استخدام لغة بسيطة، وبأسلوب واضح وُمبارش.  •

يُفّضل دائما أن يكون الصحفي بنفسه املصدر األسايس للخرب. •

 الحياد والنزاهة 2.

تجنب االثارة يف املعالجة اإلعالمية ألخبار الّالجئني والنّازحني تفاديا للتحريض وردات الفعل العنرصية.  •

تجنب كل أنواع التمييز وإثارة النعرات وبّث الخوف يف صفوف املواطنني من جّراء حاالت الّلجوء أو الهجرة إىل •

البلد املستضيف. 

االبتعاد عن كل تّرصف يستغل ضعف هذه الفئة.  •

التوازن 3.

الحرص عىل تعدد اآلراء والتقيّد بالتوازن بني مختلف األطراف التي لها عالقة مبارشة باملوضوع.  •

رضورة تجاهل أيّة آراء مخالفة لألعراف والقوانني أو تعّرب عن عنرصيّة أو عن مواقف يمكُن أن تثري نعرات ضدّ •

الّالجئني أو النّازحني. 

مراعاة املصلحة العامة 4.

نظرا ملا يمكن أن يتعّرض له الّالجئون واملهاجرون من استغالل واعتداءات، تقتيض املصلحة العاّمة كشف الفساد •

والجريمة وتجاوز القانون وكّل أنواع االستغالل غري املرشوع. 

احرتام الخصوصية 5.

احرتام الحرمة الجسدية للمهاجرين والّالجئني وطالبي الّلجوء، والتقيد بأخالقيات املهنة وبالقوانني املنظمة لقواعد •

التصوير يف األماكن العامة وشبه العاّمة كاملخيّمات واملستشفيات أو أيّة أماكن أخرى يتواجدون فيها. 

مراعاة حالة املستجوبني بتجنب إجبارهم عىل الحديث لوسائل اإلعالم، واحرتام وضعياتهم النفسية والحاالت •

الصحية، واحرتام عدم رغبة أّي منهم يف الظهور عرب وسائل االعالم. 

عند االستجواب، يعّرف الّصحفي بنفسه وبوسيلة اإلعالم التي يعمُل لها. ويجب أن يكون ُمتواضعا يف تعامله مع •

امُلستجوبني، وال يستفّزهم بأسئلة أو مالحظات يمكُن أن تعّمق مآسيهم. 
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حماية الفئات املستضعفة 6.

تفادي استغالل النساء واملرىض وحاميل االعاقة وامُلسننّي من أجل أخبار تهدف لإلثارة، وتجنّب إظهارهم يف •

وضعيات تمّس من كرامتهم ومراعاة حاالتهم النفسية والصحية. 

حماية األطفال بتجنب إظهارهم يف مواضع ُمهينة، والتنبيه إىل كل خطر يتهددهم . •

إحرتام القانون  7.

االلتزام بكّل الترشيعات الدولية واملحّلية التي تحمي حقوق االنسان واألطفال.  •

عدم تعريض املهاجرين والّالجئني إىل أّي نوع من املخاطر.  •

االلتزام بقواعد السالمة املهنية واحرتام القوانني السارية يف منطقة التغطية الصحفية. •
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