بــــالغ صحفي
الدورة التدريبية الثالثة
حــول :بناء قدرات الصحفيني يف جمال التعاطي مع قضايا الفساد
خاص بممثلي وسائل اإلعالم بالجنوب
يومي  71و 71ديسمبر 6172بمدينة الحمامات (نزل مارينا باالص)

تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز تونس لحرية الصحافة تنظيم سلسلة الدورات التدريبية للصحفيين في إطار
البرنامج الوطني لتكوين صحفيين في مجال مكافحة الفساد بتنظيم دورة تدريبية يومي ( 71و 71ديسمبر )6172بمدينة الحمامات،
وتهدف هذه الدورة إلى تعزير قدرات ومعارف المشاركين في مجال الصحافة االستقصائية من خالل حذق أســـاسيــات وقــواعــد
ال يمكن االستغناء عنها إلجراء تحقيقات جيّدة إذا تعلق األمر بمكافحة الفساد والرشوة.
ويندرج تبنّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز تونس لحرية الصحافة لهذا المشروع في إطار:
أوال  :حاجتنا في تونس وفي هذه المرحلة الى صحفيين مختصين في مجال التعاطي اإلعالمي مع قضايا مكافحة الفساد.
ثانيا  :ضرورة اكتساب الصحفيين لقدر من الثقافة القانونية عند تناول قضايا حساسة وشائكة وذلك من أجل تقليص المخاطر التي
يتعرضون إليها.
وسيكون المشروع في شكل ورشات يؤ ّمـنها مجموعة من الخبراء في المجال التشريعي والمهني وسيصدر عن المشاركين كل ثالثة
أشهر تقريرا.
يستفيد من هذه الدورات الصحفيون من مختلف وسائل االعالم في الجهات والعاصمة.
كما يتضمن البرنامج حملتين موجهتين إلى الرأي العام.
وسيمكن البرنامج المشاركين من :االطالع على مختلف آليات مكافحة الفساد وتجارب الدول المتقدمة (القوانين و المعاهدات وغيرها)...
وتعزيز قدرات الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وتحليل الوثائق المتعلقة بملفات الفساد.
وتتلخص المحاور التي سيتناولها البرنامج في:
 -7االتفاقيات والمعايير الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
 -6اإلطار التشريعي لمكافحة الفساد في تونس  :الدستور التونسي ،القوانين المحلية (قانون النفاذ الى المعلومة  -قانون التصريح
بالمكاسب لكبار المسؤولين– المرسوم المنظم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)...
 -3اإلطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في تونس
 -4مبادئ التحقيق واالستقصاء في قضايا الفساد من طرف الصحفيين.
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 -5حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة.
 -2النفاذ إلى األرشيف حسب قانون أوت .7811
 -1حماية المبلغين والشهود في ملفات الفساد.
 -1حماية المعطيات الشخصية في ظل التقصي.
وتكون الورشات ذات طابع نظري وعملي وتعتمد على أمثلة تطبيقية افتراضية وحاالت ونماذج سابقة ويشرف عليها مكونون من
اختصاصات اكاديمية ومالية وقانونية ومهنية.

تكوين– في مرحلة أولى – 81صحفيا متخصصا ووضع منهجية يقع تعميمها في نهاية البرنامج على مختلف وسائل االعالم حتى
يعتمدها الصحفيون التونسيون في معالجة قضايا الفساد ،ولقد تم لحد االن تنظيم دورة أولى لفائدة صحفيي الشمال الغربي وذلك بمدينة
عين دراهم يومي  75و 72اكتوبر  6175و دورة ثانية لفائدة صحفيي الساحل والوسط يومي  78و 61نوفمبر  6172بمدينة الحمامات
أشرفت عليها مجموعة من المدربين في مجال الصحافة اإلستقصائية تم تدريبهم في إطار برنامج خاص أشرف عليه المركز اإلفريقي
لتدريب الصحفيين باإلشتراك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.


وهذه الدورة الثالثة خاصة بممثلي وسائل االعالم بواليات الجنوب (صفاقس ،قابس ،قفصة ،مدنين ،تطاوين ،قبلي.)...
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الدورة لتدريبية الثالثة
حـــــول

"بناء قدرات الصحفيني يف جمال التعاطي مع قضايا الفساد"
يومي  71و 71ديسمبر  6172بالحمامات  -تونس

الربنـامـج
السبت  71ديسمبر 6172
 : 03.80االستقبال والتسجيل
 : 01:90كلمات االفتتاح :
 العميد شوقي الطبيب ،رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
 السيد محمود الذوادي ،رئيس مركز تونس لحرية الصحافة
 : 90:00تعارف بين المشاركين وتقديم برنامج الدورة التدريبية
 : 90:80اإلطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد  :األستاذ ذاكر العلوي  :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
 : 99.00المحاذير القانونية للصحافة اإلستقصائية ،السيد علي قيقة ،مساعد الوكيل العام بمحكمة اإلستئناف بتونس.
 : 99.80النقاش.
 : 93:80الغـــــذاء.
 : 90:00العمل الصحفي اإلستقصائي ،العناصر والمنهجية ،السيد منجي الخضراوي.
 : 90:00تطبيقات عملية ،السيدة بهيجة بن مبروك.

األحد  71ديسمبر 6172
 : 01:00تحرير القصة اإلستقصائية ،السيدة درة عبد القادر.
 : 90.00نقاش عام حول سبل دعم الصحافة في مجال التعاطي مع قضايا الفساد يديره السيد لطفي حجي.
 : 98:00انتهاء االشغال والغداء بالنزل.

3

