
تذكير بأهم المراحل
انـطالق الـمشاورات بـین الـنقابـة الـوطـنیة لـلصحافـیین الـتونسـیین والـجامـعة الـتونسـیة ❑

لـمدیـري الـصحف مـنذ نـھایـة سـنة 2012 وبـدایـة سـنة 2013 حـول مشـروع إرسـاء 
مجلس صحافة  

تـم عـلى مـدى سـنة 2013 عـقد عـدیـد جـلسات الـعمل واالجـتماعـات الـتشاوریـة لـمناقـشة ❑
المشـروع مـع مـمثلي الـنقابـة الـوطـنیة لـلصحافـیین الـتونسـیین ومـع مـمثلي الـجامـعة الـتونسـیة 

لمدیري الصحف كل على حدى ومع الطرفین مجتمعین 

11 أفـریـل 2013 : ورشـة تـفكیر حـول الـتعدیـل الـذاتـي بـحضور مـمثلین عـن الـنقابـة ❑
الـوطـنیة لـلصحافـیین الـتونسـیین والـجامـعة الـتونسـیة لـمدري الـصحف، تـم خـاللـھا اإلعـالن 

عن اتفاق الطرفین على إحداث مجلس الصحافة في تونس.



 
تذكير بأهم المراحل

20 نــــوفــــمبر 2013 : اجـتماع تـشاوري حـول الخـطوات الـعملیة إلنـشاء مجـلس الـصحافـة ❑
بــحضور خــبير دولــى، تـم خـاللـھ اإلعـالن عـن إحـداث مجـلس الـصحافـة فـي تـونـس قـبل مـوفـى 

 .2013

أعـدت مـنظمة الـمادة 19 وجـمعت فـي وثـیقة تـدقـیقا لـمسألـة الـتعدیـل الـذاتـي وتـقدیـما لـعدة تـجارب ❑
مقارنة لمجالس الصحافة في العالم (ثماني مجالس صحافة تحت المجھر)  

فـــي 12 فـــيفري 2014 : نـدوة دولـیة حـول "حـریـة الـصحافـة وأخـالقـیات الـمھنة الـصحفیة: ❑
آلـیات الـتعدیـل الـذاتـي" وتـم تـقدیـم عـدیـد الـتجارب فـي الـعالـم، عـلى غـرار التجـربـة األنـدونیسـیة 

والبلجیكیة واالنجلیزیة.
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الـتعلیق عـلى الـصیغة األولـى لـلفصل 128 مـن الـدسـتور الـذي كـان یـنص عـلى أن ھـیئة ❑
االتــصال الــسمعي الــبصري تــنظر فــي تــنظیم اإلعــالم بــجانــبیھ  الــسمعي الــبصري 

والمكتوب وكذلك القیام بحمالت مناصرة لدى المجلس الوطني التأسیسي 

أفـريـل 2014 :عـودة الـمشاورات بـين الـمكتب الجـديـد لـلنقابـة والـجامـعة بـعد تـعثرهـا ❑
على إثر نشر تقرير وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جــــوان 2014: تــــكويــــن لــــجنة قــــانــــونــــية لــــلنظر فــــي الحــــلول الــــقانــــونــــية إلرســــاء ❑
مجــــلس الــــصحافــــة فــــي الــــقيام بــــعديــــد الــــملتقيات واالجــــتماعــــات بــــين الــــنقابــــة 

والجامعة وعدد من الخبراء من القانونيين و اإلعالميين.



لقاء حول اإلجراءات العملية 
لتفعيل مجلس الصحافة 

تــــونــــس فــــي 2016-10-14
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االتفاق على جملة من األفكار بخصوص مشموالت المجلس وتركیبتھ وطبیعتھ القانونیة وطریقة إحداثھ. ❑
 استشارة عبر األنترنیت حول مشموالت المجلس وتركیبتھ وطبیعتھ القانونیة وطریقة إحداثھ ❑
دیـسمبر 2015: زیـارة وفـد یـضم مـمثلین عـن مـختلف الھـیاكـل الـمعنیة بـإحـداث مجـلس الـصحافـة إلـى بـلجیكا ❑

  (CSA) لإلطالع على مجلس أخالقیات المھنة الصحفیة و عالقتھ بمجلس األعلى للسمعي البصري
االتـفاق عـلى إحـداث «جـمعیة دعـم مجـلس الـصحافـة» و االنـطالق فـي دراسـة وإعـداد الـنظام األسـاسـي ❑

للجمعیة 
  جـانـفي 2016: زیـارة خـبیر الـدولـي فـي مـجال الـتعدیـل الـذاتـي و الـلقاء بجـمیع الھـیاكـل الـمعنیة مـع الـتركـیز ❑

على سبل التنسیق بین ھیكل التعدیل و ھیكل التعدیل الذاتي 
 فـیفري 2016: إعـداد وثـیقة مـن قـبل مـنظمة الـمادة 19 حـول: «الـتعدیـل و الـتعدیـل الـذاتـي لـإلعـالم: نـحو ❑

تعزیز الدیمقراطیة في تونس»
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محضر الجلسة التأسیسیة ل «جمعیة دعم مجلس الصحافة» ❑

ملف إحداث الجمعیة أرسل إلى اإلدارة العامة للجمعیات (الكتابة العامة للحكومة) برئاسة الحكومة ❑

تكوین الجمعیة قانونا و اكتسابھا الشخصیة القانونیة بنشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة❑



جمعية "جمعية دعم مجلس الصحافة"
"جمعية دعم مجلس الصحافة"	هي احدى منظمات المجتمع المدني 	

المستقّلة غير تابعة ألي من مؤسسات الدولة  تهدف إلى تيسير إحداث 

هيكل للتعديل الذاتي في تونس يسهر على تعزيز أخالقيات مهنة 

الصحافة وحمايتها و دعم صحافة الجودة.



األهداف: 

إحداث هيئة تأسيسية وقتية لمجلس الصحافة	•
تيسير عمل الهيئة التأسيسية الوقتية إلى حين استكمال النظام األساسي •

لمجلس الصحافة و الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية.	

االتفاق على أعضاء مجلس الصحافة بالتنسيق مع كافة الهياكل الممثلة •
في المجلس	

إعداد المؤتمر التأسيسي لمجلس الصحافة•



األهداف:
إعداد الجلسة العامة للجمعية لمراجعة النظام األساسي و المصادقة على الهيئة •

المديرة الدائمة للجمعية	
تعبئة الموارد المالية الالزمة لحسن سير عمل مجلس الصحافة و أدائه لمهامه	•
رصد التمويالت الالزمة إلرساء مجلس الصحافة ولضمان حسن سير عمله	•

القيام باالنتدابات الالزمة لتيسير عمل مجلس الصحافة	•
مساعدة المجلس على تركيز هياكل و آليات عمله المتعلقة بالرصد والتوفيق •

والمصالحة و البحث والتكوين و التوعية.



الجمعية العامة  

	 تتكون الجمعية العامة من أعضاء الهيئة المديرة واإلدارة التنفيذية والمنخرطين.	
	 تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس الجمعية أو من ثلثي األعضاء كلما دعت 

الحاجة إلى ذلك و على األقل مرة كل سنة باستدعاء	يوجه	لألعضاء	قبل	الجلسة	

بخمسة	عشر	يوما	بواسطة رسالة مضمونة الوصول



الهيئة المديرة
الهيئة  المديرة هي الهيئة المركزية للجمعية وتتكون من أعضاء يمثلون جميع الهياكل •

الممثلة في مجلس الصحافة يتم اقتراحهم من قبل هياكلهم.	إلى حين انعقاد 
الجلسة العامة األولى للجمعية، تتخذ الهيئة المديرة للجمعية شكل هيئة 

وقتية تتكون من األعضاء المؤسسين للجمعية.	
يختار أعضاء الهيئة المديرة و أعضاء الهيئة الوقتية لجمعية دعم مجلس الصحافة •

رئيسا من بينهم بالتوافق.	

تتخذ الهيئة المديرة لجمعية دعم مجلس الصحافة قراراتها باألغلبية و في صورة •
تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.	



الهيئة المديرة
تجتمع الهيئة المديرة لجمعية دعم مجلس الصحافة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي •

األعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتم توثيق أعمالها في محاضر جلسات.	

يلتزم أعضاء الهيئة المديرة لجمعية دعم مجلس الصحافة باحترام سرية المداوالت.	•
ويشترط	عدم	اضطالع	مؤسسي	ومسيري	الجمعية	بمسؤولية	ضمن	الهياكل	•

المركزية	المسيرة	لألحزاب	السياسية.		

تختص	الهيئة	المديرة	في	فض	النزاعات	العادية	التي	تطرأ	على	الجمعية	ولها أن •
تحيل	موضوع	النزاع	على	أنظار	القضاء	فيما	تتعدى	مشموالتها.



الهيئة المديرة الوقتية 

مهامها:	تتولى الهيئة المديرة الوقتية استكمال اإلجراءات القانونية 	

لتكوين جميع هياكل الجمعية و إحداث مجلس الصحافة	

 مدتها: وذلك لمدة ال تتجاوز 09	أشهر بداية من تاريخ تأسيس 	

الجمعية و صدورها بالرائد الرسمي.



 ما هو مطروح على الهيئة المديرة الوقتية 
عاجال:	•
إحداث هيئة تأسيسية وقتية لمجلس الصحافة	•
تيسير استكمال النظام األساسي لمجلس الصحافة 	•
	تيسير استكمال الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية•

الحقا:	•
االتفاق على أعضاء مجلس الصحافة بالتنسيق مع كافة الهياكل الممثلة في المجلس•

إعداد المؤتمر التأسيسي لمجلس الصحافة•

إعداد الجلسة العامة للجمعية لمراجعة النظام األساسي و المصادقة على الهيئة المديرة الدائمة للجمعية•



الهيئة التأسيسية الوقتية لمجلس الصحافة 

	من يحدثها:	الهيئة المديرة الوقتية بالتنسيق مع جميع الهياكل الممثلة في مجلس الصحافة	

من يمثل فيها:	أشخاص من ذوي الخبرة و الكفاءة في مجال اإلعالم وأخالقيات المهنة 	

الصحفية (ال يكونون بالضرورة أعضاء لدى الهياكل المرشحة لهم)	

مهامها األساسية:	المصادقة على النظام األساسي لمجلس الصحافة و على الميثاق 

المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية



ضرورة االتفاق على:
	روزنامة إحداث الهيئة التأسيسية الوقتية لمجلس الصحافة •

التمشي الذي سيتم اعتماده الختيار األعضاء و معايير االختيار•

السقف الزمني للمصادقة على النظام األساسي لمجلس الصحافة و على •

الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية



النظام األساسي لمجلس الصحافة
ضرورة االتفاق على:		

تركيبة اللجنة التي ستعمل على إعداد النظام األساسي لمجلس الصحافة (عدد األعضاء، •

اإلختصاصات...)	

منهجية العمل•

الروزنامة•

االستشارة الموسعة حول النظام األساسي لمجلس الصحافة 	•

تاريخ تقديمها لنتائج أعمالها للمصادقة على النظام األساسي لمجلس الصحافة من قبل الهيئة •

التأسيسية الوقتية لمجلس الصحافة 



الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية 

ضرورة االتفاق على:		
تركيبة اللجنة التي ستعمل على إعداد الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية لمجلس الصحافة (عدد •

األعضاء، اإلختصاصات...)	

منهجية العمل (امكانية جلب خبير دولي لمناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي أن يتضمنها الميثاق تكون •

منطلق عمل اللجنة)	

الروزنامة	•

االستشارة الموسعة حول النظام األساسي لمجلس الصحافة 	•

تاريخ تقديمها لنتائج أعمالها للمصادقة على إعداد الميثاق المرجعي ألخالقيات المهنة الصحفية لمجلس •
الصحافة من قبل الهيئة التأسيسية الوقتية لمجلس الصحافة 


