
 
اتفاقيـــة 

بني الطرفني
 الـــــسيّد ابـــراهـــيم الـــلطيف بـــــصفته مـــــديـــــرا لـــــلدورة الـــــسابـــــعة والعشـــــريـــــن أليـــــام قـــــرطـــــاج 1.

السينمائية لسنة 2016 ومقرّها دار الكتب الوطنية 
 

كطرف أول

 الــسيّد نـاجـي الـبغوري بــصفته رئــيسا لــلنقابــة الــوطــنية لــلصحافــيني الــتونــسيني ومــقرّهــا 2.
شارع الواليات املتحدة األمريكية ص.ب 1002 البلفيدير 

 
كطرف ثاني 

توطئـة : 
 

فــي اطــار االحــتفاالت بــالــذكــرى الخــمسني أليــام قــرطــاج الــسينمائــية ورغــبة فــي تــعصير صــيغ 
الــتعاون بــني هــيئة األيــام والــنقابــة الــوطــنيّة لــلصحافــيني الــتونــسيني قــصد تــطويــر الــتعامــل بــني 
الـهياكـل الشـريـكة والـبحث عـن سـبل لـدعـم الـعمل الـتشاركـي واالرتـقاء بـاألداء االعـالمـي بـالـبالد، 
يـسعى الـطرفـان املـمضيان أعـاله إلـى الـتوقـيع عـلى اتـفاقـية شـراكـة تـتمحور بـنودهـا عـلى الـنحو 

اآلتي :



الفصل األول : 
يــلتزم الــطرفــان فــي كــل االصــدارات الــتي يــعتزمــون انــجازهــا والــبالغــات والنشــرات وكــل مــا لــه 
عـالقـة بـالـشأن الـثقافـي طـول مـّدة االتـفاقـية بـاالشـارة إلـى "شـعار-Logo " كـل هـيكل كشـريـك 

أساسي وفاعل لدعم الصبغة التشاركية املرغوب ارساؤها في عالقات العمل الثنائي.
الفصل الثاني : 

يـــــسعى الـــــطرفـــــان إلـــــى إرســـــاء عـــــالقـــــة مـــــهنية مـــــفيدة بـــــني األيـــــام والـــــنقابـــــة وتـــــوفـــــير الـــــتسهيالت 
الضرورية لحسن عمل املنتمني إلى كل هيكل.

الفصل الثالث : 
 تتعهّــــد الـــهيئة املـــديـــرة أليـــام قـــرطـــاج الـــسينمائـــية بـــتيسير عـــمل الـــصحافـــيني املـــنضويـــن ضـــمن 
الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحافـــيني الـــتونـــسيني وتـــوفّـــر لـــهم عـــدد 100 شـــارة Badges  ملـــواكـــبة كـــل 

فقرات الدورة السابعة والعشرين أليام قرطاج السينمائية لسنة 2016.

الفصل الرابع : 
تـلتزم الـهيئة املـديـرة لـأليـام كـذلـك بـالـتدخّــل لـدى ضـيوف املهـرجـان لـتمتيع االعـالمـيني املنخـرطـني 
ضـــمن الـــنقابـــة مـــن حـــوارات حـــصريـــة وتـــوفـــير فـــضاء لـــذلـــك بـــقصـــــــر املـــؤتـــمرات بـــالـــعاصـــمة " 

قصر املهرجان “

الفصل الخامس : 
تضع هيئة املهرجان على ذّمة النقابة الوطنيّة للصحافيني التونسيني جناحا (2 متر x 2 متر ) 

بقصر املؤتمرات مجانا لعرض وتقديم انتاجاتها والتعريف بأنشطتها. 

الفصل السادس : 
تـــؤمـــن هـــيئة املهـــرجـــان لـــلنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحافـــيني الـــتونـــسيني حـــضورا مـــحترمـــا فـــي األوعـــية 

الدعائية للمهرجان كشريك أساسي وفاعل في الدورة.

الفصل السابع : 
ينجـــز املهـــرجـــان بـــمقّر   الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحافـــيني الـــتونـــسيني ورشـــتا عـــمل حـــول مـــوضـــوع 

يحّدد باتفاق بني الطرفني ويكون له عالقة بالصحافة الثقافية. 



الفصل الثامن : 
تـــلتزم الـــنقابـــة الـــوطـــنيّة لـــلصحافـــيني الـــتونـــسيني بـــتقديـــم قـــائـــمة فـــي االعـــالمـــيني الـــراغـــبني فـــي 

الحصول على شارات مواكبة لفقرات األيام.

الفصل التاسع : 
تتعهـد الـنقابـة الـوطـنيّة لـلصحافـيني الـتونـسيني بـتوظـيب الـجناح املـخّصص لـها بـقصر املـعارض 

بالكرم وتأثيثة باملاّدة االخبارية واالعالميّة والدعائيّة وتوفّر األعوان الضروريني لذلك.

الفصل العاشر : 
تـضع الـنقابـة الـوطـنيّة لـلصحافـيني الـتونـسيني عـلى ذمّــة األيـام فـضاء الحـتضان ورشـتي الـعمل 

بمقرّها وتحّدد قائمة االعالميني املشاركني. 

الفصل الحادي عشر : 
كـل اخـالل بـبنود هـذه االتـفاقـية يـجعلها الغـية وال يـحّق ألحـد الـطرفـني املـطالـبة بـتعويـضات مـهما 

كان نوعها.

الفصل الثاني عشر : 
يتّم العمل بهذه االتفاقية منذ امضاءها من قبل الطرفني

الفصل الثالث عشر : 
حّررت هذه االتفاقية في عـ3ــــدد نظائر باللغة العربية 

تونس، في 18 أوت 2016 
 


