
البرنامج 

 نزل الدبلوماسً بالعاصمة : المكان 

 

 2016 ماي 26اليوم األول الخميس 

 

 :  انطالق أشغال الملتقى9.00الساعة 

 كلمة ترحٌبٌة لفرع النقابة الوطنٌة للصحفٌٌن التونسٌٌن بالتلفزة   •

 كلمة رئٌس الحكومة   •

 كلمة الرئٌس المدٌر العام بالنٌابة للتلفزة التونسٌة   •

 كلمة رئٌس النقابة الوطنٌة للصحفٌٌن التونسٌٌٌن  •

 كلمة االتحاد العام التونسً للشغل  •

 كلمة ممثل اتحاد إذاعات الدول األوروبٌة  •

 كلمة سفٌرة سوٌسرا بتونس السٌدة رٌتا آدام   •

 كلمة الهٌئة العلٌا لالتصال السمعً البصري  •

  استراحة قهوة10.30الساعة 

  استئناف األشغال 11.00الساعة 

أهمٌة " M. William MASSOLIN : مداخلة السٌد وٌلٌام ماسوالن مدٌر مكتب مجلس أوروبا بتونس  •

 " ودور االعالم العمومً فً االنتقال الدٌمقراطً

دور االعالم العمومً فً فضاء " Andrea Cairola: مداخلة ممثل الٌونسكو بالمغرب العربً  •

 "دٌمقراطً

تجربة التلفزٌون السلوفٌنً فً  " Boris Bergant : مداخلة المدٌر العام السابق للتلفزة السلوفٌنٌة  •

 " االنتقال الى المرفق العام

تجربة التلفزٌون الجنوب " Janette Minnie : مداخلة الخبٌرة الدولٌة فً اإلعالم جانٌت مٌنًٌ  •

 " إفرٌقً فً االنتقال إلى اإلعالم العمومً

على المستوى اإلداري والمالً " التلفزة التونسٌة "ورقة تشخٌصٌة لواقع المرفق العمومً   •

 . والتحرٌري

ركائز تأمٌن استقاللٌة االعالم العمومً السمعً " مداخلة الخبٌر فً اإلعالم ماهر عبد الرحمان   •

  "البصري

  استراحة غذاء13.00الساعة 

  استئناف األشغال 14.30الساعة 

 توزٌع الخبراء والمشاركٌن حسب اللجان   •

 : انطالق اشغال اللجان العلمٌة

 أهداف المرفق العمومً ومهامه ومبادئه األساسٌة : اللجنة األولى   •

 التنظٌم اإلداري والمالً للمرفق العمومً: اللجنة الثانٌة  •



 

 2016 ماي 27اليوم الثاني 

 

 إستئناف أشغال اللجان   9.00

  استراحة قهوة10.30الساعة 

  استئناف األشغال11.00الساعة 

 جلسة عامة الستعراض أشغال اللجان ونقاشها   •

  استراحة غذاء13.00الساعة 

 :  استئناف االشغال14.30الساعة 

عرض التقرٌر العام والمصادقة علٌه من قبل الهٌاكل المشاركة لٌرفع الى رئاسة الحكومة ومجلس   •

 .نواب الشعب ورئاسة الجمهورٌة

 اختتام االشغال وكلمة الوزٌر المكلف بالعالقات مع الهٌئات الدستورٌة السٌد كمال الجندوبً  •

 

الخبراء من ممثلً اتحاد االذاعات األوروبٌة واتحاد اذاعات الدول العربٌة والٌونسكو وغٌرها : مالحظة 

 من الهٌئات المختصة ٌشاركون فً أشغال اللجان لمزٌد التفاعل


