
 

  توصیات

 الملتقى الدراسي إلصالح اإلعالم العمومي : التلفزة التونسیة نموذجا
 

الوطنیة النقابة فرع من بمبادرة التونسیة التلفزة لتأسیس الخمسین بالعید االحتفال بمناسبة              

26و27 یومي مدى على انتظم التونسیة التلفزة مؤسسة مع وبالتعاون بالتلفزة التونسیین              للصحفیین

  ماي 2016 الملتقى الدراسي إلصالح االعالم العمومي : التلفزة التونسیة نموذجا

البصري السمعي االعالم مجال في االختصاص أهل فیه شارك وأكادیمي مهني نقاش خالل ومن                

وسفیرة السلوفینیة والتلفزة الیونسكو ومنظمة بتونس أوروبا مجلس من ودولیون تونسیون             وخبراء

عمل عمومي إعالم الى االنتقال في افریقیا بجنوب االعالمیة التجربة عن وممثلة بتونس               سویسرا

وسبل استقاللیته ویضمن ومهامه العمومي المرفق أهداف یحدد قانوني اطار وضع على              المشاركون

 تأمین حریة التعبیر .

   وتوزع النقاش على لجنتین اثنتین :

 1 / اهتمت األولى بأهداف المرفق العمومي ومهامه ومبادئه.

  2 / وبحثت  الثانیة في  التنظیم االداري والمالي للمرفق العمومي.

 وقد خلصت أعمال اللجنتین الى وضع توصیات ذات أهداف مشتركة أهمها :

 

  Iالتعریف :

 

خدمات تسدي مؤسسة أنه أساس على البصري السمعي القطاع في العمومي المرفق مفهوم تحدید                

العام والصالح المواطن خدمة في انه سیما ال الربح الى باألساس تهدف وال ترفیهیة و وثقافیة                  إخباریة

من سیاسي ضغط أو تدّخــل أي عن منـأى في العموم من وتراقب وتمّول الدستور) من 15                  (الفصل

 الحكومة أو األحزاب السیاسیة او أي سلطة إقتصادیة أو تجاریة او مالیة.

 

  IIالنصوص القانونیة الجدیدة :
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توطئته من الثالثة الفقرة في الواردة والقواعد والمبادئ التونسیة الجمهوریة دستور الى االستناد /1               

القوانین في وترجمتها وتضمینها و127 و125 و32 31 الفصول وفي العامة المبادئ باب               وفي

 الجدیدة المطلوب إحداثها لتسییر المرفق العمومي االعالمي.

 2/ اإلسراع بإصدار قانون أساسي ینظم حریة االتصال السمعي البصري.

موضوع البصري السمعي االتصال الهیئة بإرساء یتعلق فیما الدستور ماتضمنه بتطبیق اإلسراع /3             

 الفصلین 125و127 منه.

به، خاص و مستقل أساسي بقانون البصري السمعي اإلعالمي العمومي المرفق إفراد ضرورة /4              

اإلداري تنظیمه و تسییره طرق ینظم و مهمته، و ومبادءه أهدافه و ، اإلعالمي العمومي المرفق                  یعرف

على أعضائه، انتخاب أو اختیار طرق و تركیبته و ووظیفته اإلدارة مجلس طبیعة یحدد و ، المالي                   و

التعدیل هیئة قبل من البث إجازة منح لنظام خضوعه عدم وعلى به یختص بما صنف كل إفراد یقع                    أن

والنزاهة الشفافیة ولقواعد والمساواة والحیاد االستمراریة لمبادئ یخضع عمومي كمرفق لطبیعته             نظرا

العمومي المرفق مؤسسات عالقة القانون هذا یؤطر و الدستور) من 15 (الفصل والمساءلة               والنجاعة

و البرامج ناحیة من العمومّي" المؤسسة واجبات یضبط وأهداف برامج عقد بواسطة              االعالمي

مساهمة و أتاوات من العمومیة للمؤسسة التمویل مصادر ضمان ناحیة من الدولة وواجبات               اإلعالم

 مباشرة للدولة مقابل الخدمات إلى جانب موارد خاّصة.

السلطة عن اإلعالمي العمومي للمرفق التامة اإلستقاللیة على صریح و واضح فصل في التنصیص /5               

مصالح تأثیرات أنواع كل عن و ، التجارة و المال قوى تأثیرات أنواع كل عن و واألحزاب                   الحاكمة

والمالي اإلداري و التحریري المستوى على ذلك و ، الضیقة و الفردیة المصالح أو الضغط                 مجموعات

. 

 6/ االسراع باعتماد قانون أساسي خاص بأعوان المرفق العمومي االعالمي.

االذاعة وأرشیف السینما أرشیف یحوي البصري السمعي لألرشیف الوطني المعهد بإنشاء االسراع /7             

 والتلفزة.

 

  IIIالمبادئ :
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 1/ خدمة ودعم التماسك اإلجتماعي ومقاومة  الفكر المتطرف  واإلرهاب.

 2/ ترسیخ ثقافة المواطنة والتسامح والحوار.

على والتفتح التسامح واالعتدال بالتفتح المتسمة ومقاصده االسالم وتعالیم الجمهوریة قیم دعم /3             

 الثقافات العالمیة والقیم االنسانیة ومبادئ حقوق االنسان الكونیة السامیة  .

أسبوعیة حّصة خالل من اإلعالمي الموّفق وظیفة إرساء و المواطنین تفاعالت إلى اإلنصات /4              

 تفاعلیة وضمن موقع الواب الخاص بالمؤّسسة اإلعالمیة.

 5/ تغطیة االنشطة ذات األهمیة التي تخدم المصلحة العامة وتلبي حق المواطن في المعلومة .

 6/ مواكبة التطور التكنولوجي من حیث االنتاج والبث والتخزین وانتاج الخدمات التفاعلیة .

 6/ التواصل مع المشاهد عبر عملیات سبر اآلراء بصفة دوریة ونشرها.

 7/ على مستوى البث :

كافة1- الى والبرامج القنوات مختلف شارة وایصال الجمهوریة تراب لكامل الشاملة             التغطیة

 المواطنین .

  ضمان التغطیة وفق الجودة المهنیة والمقاییس  المعترف بها دولیا.2-

 ج- العمل على ایصال الخدمة العمومیة السمعیة البصریة الى الجالیة التونسیة بالخارج .

 

 IV عقد االهداف والبرامج

    یضبط هذا العقد بالتفصیل المجاالت التالیة :

و مهنیة و وشفافیة حیاد بكل والثقافیة الفكریة و السیاسیة التعددیة خدمة في العمومي المرفق دور /1                 

 إحترام أخالقیات المهنة.

السمعي الوطني واإلنتاج واإلبداع الخلق و الوطنیة الثقافة خدمة في العمومي القطاع دور /2              

والوثائقیة والدرامیة اإلخباریة البرامج أنواع شتى في البث و اإلنتاج في نسبه بضبط وذلك                البصري

 والثقافیة والترفیهیة.

 

 أوال على مستوى البرامج :

وقیم الدستور إحترام إطار في التعبیر حریة و الثقافیة و والسیاسیة الفكریة التعددیة ضمان /1                

 الجمهوریة و المواطنة والدولة المدنیة.

واإلعالم البرامج وجودة نوعیة مستوى على مرجعا جعله بهدف العمومي المرفق ترسیخ /2              

 و إحترام أخالقیات المهنیة.

  3/   حمایة الطفولة والمرأة واألقلیات و ذوي االحتیاجات الخصوصیة.
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  4/   المساهمة في اإلنتاج السمعي البصري و السینمائي الوطني.

تكافؤ وضمان االحتكار تفادي و التونسي الخارجي اإلنتاج شركات على البرمجة انفتاح /5             

  الفرص باالعتماد على جودة اإلنتاج.

  6/ العمل على بعث قنوات متخّصصة تضمن إثراء البرامج و تنوعها وتوفر اعالم القرب.

 

 ثانیا : على مستوى اإلعالم :

/ إرساء خط تحریري مستقل و محاید في خدمة المواطنین. 1  

 2/  ضمان النفاذ إلى البرامج بطریقة متوازنة و یعكس مختلف الحساسیات حسب مختلف شرائح

  المجتمع.

 ثالثا : على مستوى برامج الخدمات:

/ توفیر برامج دوریة و منتظمة تخدم مصالح المواطنین. 1  

و الوطني واألمن والبیئة العامة الصحة مجاالت في الوطنیة الحمالت في اإلجباریة المساهمة /2              

 السلوك المدني.

 رابعا : على مستوى اإلشهار :

 1/ الحرص على أن تكون الومضات اإلشهاریة ُمعّرفة ومنفصلة على محتویات البرامج.

  2/ منع وجود البضائع اإلشهاریة ضمن دیكور حصص  البرامج.

 3/ منع اإلشهار لفائدة األحزاب السیاسیة و األطراف الدینیة.

  4/ منع المقایضة.

 خامسا : على مستوى األرشیف :

على و ناحیة من التونسیة الذاكرة حفظ مستوى على الوطني البصري السمعي باألرشیف العنایة /1               

 مستوى المسؤولیة القانونیة من ناحیة أخرى.

أرشیف و السینما أرشیف یحوي البصري السمعي لألرشیف الوطني المعهد بإنشاء اإلسراع /2             

 اإلذاعة والتلفزة.

 

  Vالهیكلة والتنظیم
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 أوال : على مستوى التكوین :

البشریة للموارد المهنیة المؤهالت ضبط و التكوین مجال في الحاجیات لتحدید معمقة دراسة عداد /1                 

 الموجودة و تلك التي یحتاجها القطاع العمومي مواكبة للتطورات التكنولوجیة.

  2/ وضع خطة سنویة للتكوین المستمر و إعادة تأهیل اإلطارات الفنیة واإلداریة والتقنیة و اإلعالمیة.

 ثانیا : على مستوى التسییر ومجلس االدارة :

من أعضائه وحیاد اإلعالمي العمومي المرفق إدارة مجلس استقاللیة على التأكید و التنصیص /1                

من تمكنه حقیقیة تقریریة سلطات إعطاؤه و ، صلبه القرارات أخذ و تسییره وقواعد تركیبته                 حیث

مع وكذلك التنفیذیة و التشریعیة السلطتین مع التفاعل و التشاور إطار في اإلستقاللیة تلك                تحقیق

 المجتمع المدني والجمهور.

(البحث الضرائب دافع الجمهور عن تمثیال اإلدارة مجلس تركیبة تشمل أن ضرورة على االتفاق /3               

هي و عنها االستغناء یمكن ال اختصاصات أیضا التركیبة تشمل أن التمثیل)،وعلى هذا لتجسید آلیة                 عن

للعضویة تتقدم مستقلة، وطنیة شخصیات وجود على االعتماد جانب إلى ، والمحاسبة والمالیة               القانون

االنتماء عدم و النزاهة و الكفاءة معاییر فیها تتوفر وواحدة، معقولة نیابیة لمدة الحر الترشح أساس                  على

اختصاص میادین من ترشحات لها ،وتضاف اإلضافة تقدیم و المشاركة على المقدرة و ،                الحزبي

علم مجال مثال ) السنوات من لعدد یحدد الذي األهداف عقد محتوى مع عالقة لها تكون                  محددة

مجاالت في خبیر الریاضي، المجال ، الفكر مجال ، الفنون و الثقافة األنتروبولوجیا، و                االجتماع

  الصحافة و اإلعالم  ...)

یقع أن على ، فیها وتبت اإلدارة، لمجلس األعضاء ترشحات تتقبل مشتركة لجنة تشكیل إمكانیة /4                

اختراقات أو محاصصة أو تأثیر كل عن النأي یضمن بما تركیبتها و طبیعتها في الحقا الجماعي                  التفكیر

و االستقاللیة یضمن و ، الضغط مجموعات و التجارة و المال لقوى تأثیر كل وعن ، قطاعیة أو                    حزبیة

 النزاهة  عند االختیار أو التصویت .

من (المتكون التنفیذي والجهاز جهة من رئیسته) (أو رئیسه و اإلدارة مجلس بین الفصل إقتراح /4                

لمنصب الترشح یتم أن و أخرى جهة من بنفسه) یختارهم الذین المدیرین جملة و (ة) العام                  المدیر(ة)

علیه یصوت أن یمكن و ، مسبقا معلومة واحدة معینة مدة و محددة معاییر أساس على العام                   المدیر

 مجلس اإلدارة و یكلفه بتنفیذ ذلك البرنامج .
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و التصرف حسن و الشفافیة مبدأ تكریس و الحترام الالزمین المحاسبة و المراقبة آلیات إرساء /5                

في ممثلة اإلعالمي العمومي المرفق مؤسسة مساءلة تقع أن یمكن و الرشیدة، والحوكمة القانون                احترام

 رئیس(ة) مجلس اإلدارة و المدیر(ة) العام (ة)معا ، ، أمام مجلس نواب الشعب أو إحدى لجانه.

 6/ إصدار دلیل إجراءات یقترحه المدیر العام ویصادق علیه مجلس اإلدارة بأغلبیة أعضائه.

 

 

   VIتوصیة عامة

    1/ مواصلة العمل الذي قامت به  اللجنتان  في إطار تركیبة مصغرة ، قصد مزید البحث و اقتراح

 حلول عملیة فیما یتعلق بتركیبة مجلس اإلدارة و الجهة أو الجهات التي تختار أعضاءه ، مع وضع

 اآللیات و الضمانات القانونیة والعملیة الالزمة التي تحفظ مبدأ اإلستقاللیة الفعلیة و الحیاد السیاسي

 والحزبي التام .

الخبراء لجنة بینها من و القانونیة، اللجان مختلف مع تشاركي بشكل العمل و التنسیق ضرورة /2                  

لصیاغة اإلنسان، حقوق و المدني المجتمع و الدستوریة المؤسسات مع العالقات وزارة كلفتها               التي

المرفق في المهنیین ومشاركة الرأي إبداء و التبادل أساس على ، البصري و السمعي اإلتصال                 قوانین

 العمومي اإلعالمي في مجهود الصیاغة ووضع قوانین جدیدة متكاملة ومتناسقة .
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