 lعىل وسائل اإلعالم عدم التعامل مع موضوع اإلرهاب عىل أنه موضوعا مناسباتيا ال يتم
التعرض له إال عند وقوع عمليات إرهابية وعليها أن تقوم بواجبها اإلعالمي بتناول املوضوع
باألشكال الصحفية املختلفة ومبا يتناسب مع محاولة الفهم املعمق للموضوع وأبعاده وأسبابه
 lاملؤسسات اإلعالمية التي شاركت يف صياغة هذه الوثيقة عرب حضور ممثلني عنها من
مسؤولني عن التحرير أوصحفيني ميدانيني

القنوات االذاعية:

وثيقة توجيهية
حول التغ�ضية الإعالمية
خالل فرتات الأزمات:
الأحداث االرهابة منوذجا

االذاعات العمومية

اإلذاعات اخلاصة

اإلذاعات اجلمعياتية

االذاعة الوطنية
اذاعة تطاوين
اذاعة املنستري
اذاعة صفاقس
اذاعة الكاف
اذاعة الشباب
اذاعة قفصة
اذاعة تونس الدولية

جوهرة اف ام
موزاييك أف أم
اكسربيس أف أم
اوليس اف ام
اذاعة الكرامة
الرصاحة اف ام
الديوان اف ام
صربة اف ام
الشعانبي اف ام
اذاعة أوازيس

راديو رقاب الثورة
اذاعة نفزاوة
القرصين اف ام
اذاعة هنا القرصين
الجريد اف ام
اذاعة صوت املناجم
دريم اف ام

القنوات التلفزية :
التلفزات العمومية:

التلفزات اخلاصة

قناة الوطنية 1
قناة الوطنية 2
التلفزية
الوحدات
بالقرصين والقريوان

قناة التاسعة
ق��ن��اة ام
(املتوسط)
قناة يت أن أن
قناة تونسنا

تونيزيا

شكر خاص ملمثيل وزاريت الدفاع والداخلية الذين كانت لهم مساهمة فعالـــــة
يف مختلف ورشات العمل التي نظمتها الهيئة حول الوثيقة
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عن �صور ال�ضحايا وامل�شاهد ال�صادمة
 lال يجوز نرش أو بث الصور الصادمة إال يف حاالت استثنائية تستوجبها
املصلحة العامة مع رضورة التنبيه املسبق وتوضيح سبب بث هذه الصور
للجمهور.
 lبث الصور ال بد أن يكون وظيفيا مبا يخدم السياق.

يف �إجراءات ال�سالمة
املهنية �أثناء التغطية
 lتتحمل املؤسسة اإلعالمية
مسؤولية السالمة الجسدية للصحفي
وعليها اتخاذ االحتياطات و اإلجراءات
الالزمة لحاميته أثناء متابعته لعمله يف
املناطق الخطرة ويلتزم رئيسه املبارش
مبتابعته باستمرار و تحديد موقعه
ضامنا لرسعة التحرك يف صورة تعرضه
لإلصابة أو االختفاء.
 lتتعهد املؤسسات اإلعالمية بتدريب
الصحفي عىل كيفية العمل يف البيئة
العدائية مبا يف ذلك اإلسعافات األولية
كام تلتزم بتزويده باملعدات الالزمة مبا
يف ذلك وسائل االتصال يف املناطق
التي ال تغطيها شبكات املحمول ومعدات
الحامية املالمئة لطبيعة املهمة وأدوات
اإلسعافات األولية.
 lتدريب الصحفيني عىل الحامية
املعلوماتية.
 lتلتزم املؤسسة اإلعالمية باملتابعة
الطبية والنفسية للمراسل يف حال
تعرضه ألية هزة نفسية نتيجة تعرضه
ألحداث عنف.

تغطية العمليات الأمنية عند
وقوع العمليات الإرهابيـــة �أو �أثناء
ن�شاطها امليداين يف مالحقة
الإرهــــــــاب �أو جماعات العنف
 lعدم نرش معلومات دقيقة حول تحركات أو
مخططات األجهزة العسكرية أو األمنية مثل نقاط
التمركز أثناء العمليات وحجم القوات وأعدادها وحجم
التعزيزات القادمة إىل منطقة العمليات وكل ما من
شأنه أن يعرض املشاركني فيها للخطر.
 lتقديم املعلومة ذات القيمة اإلخبارية دون اإلرضار
بسري العمليات العسكرية أو األمنية الجارية.
 lيستحسن التقيد مبا تنرشه الجهات الرسمية
مع رضورة التنصيص بوضوح عىل املصدر ،ويف حال
ورود معلومات من جهات غري رسمية ال بد من التثبت
من مدى مصداقية هذه املعلومات من أكرث من طرف
ونرش ما يقدر أن له قيمة إخبارية وال يرض بسري
العمليات.
 lعند البث الحي للعمليات األمنية الجارية واملالحقة
أو املداهمة ينبغي االكتفاء بصورة بعيدة دون إظهار
تفاصيل تدل عىل العنارص األمنية واجتناب الوصف
الدقيق للمكان والذي من شأنه تعريض األشخاص
واملؤسسات للخطر ،ويفضل التقيد ببث املعطيات
الصادرة عن الجهات الرسمية أثناء العملية.
 lرضورة أن تقترص التغطية أثناء العمليات
عىل البعد اإلخباري وتقوم وسائل اإلعالم بواجبها
بإثارة النقاش العام بني األطراف املختلفة بعد انتهاء
العمليات.

تضع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
والبرصي باالشرتاك مع النقابة الوطنية للصحافيني
التونسيني هذه الوثيقة التوجيهية بخصوص التغطية
االعالمية خالل فرتات األزمات (األحداث االرهابية
منوذجا) سعيا لضامن حسن تغطية مثل هذه األحداث
اعالميا وحتى تكون دليال يهتدي به الصحفي خالل
عمله امليداين أو عند معالجة مضامني ذات صلة
بالحدث.
ولقد بادرت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
والبرصي منذ شهر جويلية الفارط باالشرتاك مع
النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني بوضع برنامج
متكامل النجاز هذه الوثيقة التي ساهم يف انجازها
الصحافيون أنفسهم  .اذ تم اعدادها من خالل مسار
تشاريك تضمن عدة مراحل .
ففي مرحلة أوىل تم تنظيم ورشة تدريبية يومي
 11و 12ديسمرب  2015بالتعاون مع مكتب البي يب
يس ميديا أكشن يف تونس شارك فيها مسؤولو تحرير
وصحفيون ميدانيون من قنوات إذاعية وتلفزية من
مختلف جهات الجمهورية و أطرها األستاذ فايد أبو
شاملة خبري البي يب يس ومراسلها سابقا يف غزة.
وبعد أن ناقش املشاركون دور اإلعالم خالل األزمات
عىل ضوء األحداث والهجامت اإلرهابية التي عاشتها
تونس يف السنوات األخرية ،وضعوا مقرتحات لعدد من
الضوابط التحريرية واملهنية واألخالقية تتعلق بكيفية
تناول هذا املوضوع والتعامل مع الظروف املصاحبة

مع احرتام الضوابط القانونية واملهنية.
ومن أجل اثراء النقاش حول مرشوع الوثيقة ،تم يف
مرحلة ثانية ارساله اىل املشاركني واىل مؤسساتهم
االعالمية ملناقشته صلب هيئات التحرير ليتم مد الهيئة
بعد ذلك باملالحظات واملقرتحات (و كان ذلك ما بني
شهري ديسمرب وجانفي ).2015
ثم متت مناقشة الوثيقة يف اطار ورشة عمل بتاريخ
 17فيفري 2016شارك فيها ،اىل جانب الصحافيني
ومسؤويل التحرير وأصحاب املؤسسات االعالمية،
مجموعة من األكادميني واملختصني األمنيني وممثلني
عن منظامت املجتمع املدين.
وبعد اضافة املقرتحات الواردة صلب الورشة متت
استشارة خرباء من تونس وخارجها بخصوصها.
ويف مرحلة أخرية تم ادماج اضافات عىل ضوء
املالحظات املستقاة خالل ورشة تدريبية احتضنتها
مدينة سبيطلة من والية القرصين يومي  27و 28أفريل
 2016لفائدة املسؤولني عن التحرير والصحافيني
امليدانيني بجهات الجنوب والوسط والشامل الغريب
للجمهورية التونسية وتولت تنشيطها الدكتورة نجالء
العمري الصحفية بقناة البي يب يس سابقا يف عدد
من مناطق النزاع من ذلك مراسلة ومديرة مكتب بغداد
سنة .2003

ال�ضوابط التحريرية خالل فرتات الأزمات
يف التناول الإعالمي لأهايل و�أقارب ال�ضحايا
 lرضورة تحقيق التوازن بني احرتام خصوصية
الضحايا من قتىل وجرحى وأرسهم  ،والتغطية
االعالمية لألبعاد االنسانية لحوادث االرهاب وما تخلفه
من مآيس يف حياة الناس.
 lال يجوز بث ترصيحات ألهايل الضحايا تحث عىل
الكراهية واالنتقام ،وال يجب إظهارهم يف حاالت متس
بكرامتهم االنسانية.
 lيجب احرتام املعطيات الشخصية للضحايا
وحاميتها ،مبا يف ذلك هوياتهم واملعلومات الخاصة
بأفراد عائالتهم وصورهم ومقراتهم وأماكن عملهم
تجنبا ألي خطر عىل حياتهم وال يجوز بث إال املعلومات
التي تكتيس قيمة إخبارية هامة تحقيقا ملصلحة عامة.

 lال يجوز بث صور أو حوارات أو ترصيحات مع
األطفال إال بعد الحصول عىل إذن أوليائهم وبرشط
أن ال ميس ذلك مبصلحتهم الفضىل و أن تسمح حالة
الطفل النفسية والبدنية بذلك.
 lيستحسن،عند الحاجة إلجراء حوارات مع عائالت
الضحايا ،طلب االذن من كبري العائلة أو الشخص األكرث
متاسكا فيها للتعبري عن موقفها ومشاعرها أو رشح
أوضاعها.
 lاليجوز نرش أسامء الضحايا ،إال بعد إعالم أهلهم
وذويهم من قبل الجهات الرسمية ،وال ينبغي أن يعلم
أهايل الضحايا مبوت أو إصابة أبنائهم وذويهم عرب
وسائل اإلعالم.

يف التناول الإعالمي
للم�صابني والناجني
 lال يجوز إجراء حوارات
مع املصابني يف العمليات
اإلرهابية إال بعد موافقة
املصاب أو ويل أمره عند
االقتضاء و بإذن من الطبيب
املتابع لحالته.
 lرضورة حامية املعطيات
الشخصية للمصاب تجنبا ألي
خطر عىل حياته.

يف تناول ر�سائل التهديد بتنفيذ
�أعمال عنف �أو التحري�ض عليه

يف التناول الإعالمي لأهايل
و�أقارب منفذي العملية

 lعىل الصحفي أو وسيلة االعالم  ،يف حال ورود
تهديدات أو معلومات تفيد التحضري لعمليات ارهابية:
 lإعالم الجهات األمنية أو العسكرية برسائل التهديد
أواملعلومات الواردة.
 lعدم النرش تجنبا الثارة البلبلة والذعر.

 lال يجوز نرش أسامء منفذي العمليات اإلرهابية
أو أية معلومات تفصيلية تتعلق بعائالتهم إال بعد قيام
الجهات املختصة باشعار العائالت بذلك واتخاذ ما يلزم
من إجراءات.
 lرضورة تجنب ما ييسء لكرامة الذات البرشية.
 lرضورة تجنب ما قد يعرض عائالت منفذي
العمليات اإلرهابية للخطر أو لإلساءة سواء من أفراد
الجامعات اإلرهابية ذاتها أو من أهايل الضحايا أو من
عامة املواطنني.

يف تناول الت�سجيالت التي تبثها اجلماعات التي تتبنى العنف والإرهاب
 lالتأكيد عىل أهمية السياق االخباري السليم
الذي يسمح بعرض الصور من أجل تحليلها
وتناولها بشكل مهني ،ومن الرضوري عند البث
التنصيص عىل وجود مشاهد صادمة .
 lميكن االعتامد عىل التشخيص الغرافييك
والخرائط أثناء العرض
 lيستحسن االكتفاء ببث خرب عن الجزء الذي يحتوي
معلومات لها قيمة إخبارية ،وعدم االنسياق وراء نرش أي
خطابات تحريضية أو تهديدات.
 lال يجوز نرش خطاب يروج للعنف أوالكراهية
أوالتفرقة.

 lالتعاطي بحذر كبري مع ما يقع نرشه عىل
صفحات شبكات التواصل االجتامعية ومواقع
االنرتنات والتثبت من صحة املعلومات املستقاة،
مع اتباع آليات التحقق من صحة الحسابات عىل
شبكات التواصل االجتامعية للتأكد من هوية
أصحابها.
 lرضورة تدريب الصحفيني عىل القواعد
املتبعة بشأن التحقق من صحة ما ينرش عىل
صفحات التواصل االجتامعية التي ال ميكن
تجاهلها كمصدر من املصادر األولية لألخبار.

يف النقل املبا�شر من م�سرح العمليات الإرهابية
 lميكن اللجوء اىل أسلوب البث املبارش مع «التأخري لثوان» (بالنسبة للتلفزات) لضامن
امكانية الترصف يف حالة الظهور املفاجئ ملعطيات صادمة للجمهور أو تفاصيل قد ترض
بسري العمليات األمنية .ويف هذه الحالة ال بد من اإلعالن عن ذلك بوضوح عىل الشاشة.
 lيستحسن يف صورة التغطية املتواصلة والبث املسرتسل إثراء النقاش من خالل استضافة
مختصني يتم اختيارهم بالنظر اىل مؤهالتهم العلمية واألكادميية و خربتهم وكذلك قدرتهم
الكافية عىل رشح السياق الذي تتم فيه العملية.
 lتجنب محاورة شهود العيان وهم يف حالة صدمة.
 lيجوز نقل الشهادات عىل لسان املراسل مع رضورة استئذان املعنيني.
 lعىل املراسلني املصاحبني لقوات األمن أثناء العمليات التنصيص بوضوح عىل ذلك
مع رضورة تضمني التقرير املعطيات التي توصل املراسل اىل التأكد منها وتلك التي مل
يتأكد منها بعد وما هو غري معروف أو غري واضح لديه حتى لحظة البث وذلك عمال مببدأ
األمانة واحرتام حق الجمهور يف املعرفة.

يف تغطية
املظاهــرات التي ميكـن
�أن تتحول �إىل العنــــــــف
�أو التحري�ض عليه
 lعىل الصحفي تقدير الوضعية واتخاذ
االحتياطات الخاصة لضامن سالمته
الجسدية وسالمة زمالئه أثناء التغطية.
 lيف حال النقل املبارش يجب اتخاذ االحتياطات الكافية
لضامن عدم بث خطابات من شأنها املس بأمن املواطنني
أو التحريض عىل العنف والكراهية ،ومن تلك االحتياطات
قطع الحوار يف حال خروج املتحدثني عن السياق املقبول.
 lعندما يكون وجود الصحفي أو املؤسسة التي ميثلها
سببا من أسباب تحول التظاهرات ايل اعامل عنف ،عليه
تقدير الوضعية واالنسحاب من مرسح االحداث.
 lعند العمل عىل التقارير التي تم تسجيلها أثناء
التظاهرات يتجنب استخدام أي صور أو تسجيالت صوتية
متس بالخصوصية وفيها انتهاك للكرامة اإلنسانية أو
التي ميكن عند بثها تعريض أمن وسالمة األشخاص
واملؤسسات للخطر.
 lرضورة وضع األحداث يف سياقها اإلخباري السليم.
 lعن صور الضحايا واملشاهد الصادمة
 lال يجوز نرش أو بث الصور الصادمة إال يف حاالت
استثنائية تستوجبها املصلحة العامة مع رضورة التنبيه
املسبق وتوضيح سبب بث هذه الصور للجمهور.
 lبث الصور ال بد أن يكون وظيفيا مبا يخدم السياق.

يف حاالت
االختطاف �أو احتجاز الرهائن
 lال يجوز بث أو نرش رسائل الخاطفني
عىل املبارش ،وعند الحصول عىل أي تسجيل
يسلم إىل الجهات األمنية التخاذ االجراءات
الالزمة.
 lال يجوز بث التسجيالت التي يرسلها
الخاطفون بغرض النرش والتي تظهر الرهائن
يف وضع االستجداء واليأس ويتم االقتصار يف
حالة الرضورة القصوى عىل عدد محدود من
الصور الثابتة دون صوت تقتبس من التسجيالت
لقيمتها اإلخبارية
 lال يجوز بث مقاطع إعدام الرهائن حتى
ال تخدم وسيلة اإلعالم اسرتاتيجية اإلرهابيني
الهادفة إىل بث الرعب والفزع يف املواطنني.
 lيستحسن استخدام صور مأخوذة
للضحايا قبل اختطافهم إلظهارهم بصورة
تحفظ كرامتهم وتفاديا لخدمة األهداف
الدعائية للخاطفني.

