النشــاطات

افتتاحيـــة

معرض الصور الصحافية «عام يف صور» 2018 :كام رآها مصورو وكالة
الصحافة الفرنسية.

صحافة مفيدة للمواطنني!

من خالل معرض صوري مؤلف من نحو  30صورة تعرض وكالة الصحافة الفرنسية لنا صور
العام  2018مع الرتكيز عىل تونس .سيقام العرض يف املعهد الفرنيس.
املعهد الفرنيس (املكتبة)
 22-20شارع باريس
تونس
من  9إىل  29نوفمرب 2018
تقام االفتتاحية يف  15نوفمرب
يف متام الخامسة والنصف بعد الظهر

معرض صور الرسوم الصحفية «تص ّور معايا».

«تصو ّر معايا» ،أو تخيّل معي مرشوع تربوي فريد من نوعه يعتمد عىل رسوم الصحافحة
وفن الكاريكاتري ليعكس لنا وضع الشباب املغريب والصعاب التي يواجهها وأيضاً طموحاته.
وت ّم تحضري املرشوع يف إطار «شبكة للشباب املتوسطي» ضمن برنامج NETMED Youth
الذي أطلقته الـ «يونسكو» و»لرنسم للدميقراطية» ،املرشوع الذي أطلقته املؤسسة التي
تحمل االسم نفسه ،واملرشوعان مموالن من االتحاد األورويب.

مدينة الثقافة (قاعة االستقبال)
شارع محمد الخامس
تونس
من 15إىل  17نوفمرب 2018
االفتتاحية ستقام يف  16نوفمرب يف الساعة 15:30
مبشاركة الرسام التونيس Needall

مع عروض أخرى يف مرسح الفن الرابع ومدينة الثقافة....
واكتشفوا استديوهات التلفزيون التي تم تركيبها يف مدينة الثقافة!
ومساحة الكتاب املخصصة للصحافة والتي أنشئت باالشرتاك مع مكتبة «الكتاب».
يذكر أخريا ً أن عرشات الكتاب سيشاركون يف الحدث لتوقيع كتبهم واللقاء بالجمهور.

ســتكون تونــس العاصمــة عاصمــة الصحافــة مل ـدّة ثالثــة أيــام ،حيــث يجتمــع نحــو 500
صحــايف جــاءوا مــن ثالثــن بلــدا ً يف مدينــة الثقافــة ومــرح الفــن الرابــع ،للتناقــش مــع
املواطنــن حــول الخــر اإلعالمــي الــذي نحــن بحاجــة إليــه إلحيــاء دميقراطيتنــا.

فالخــر الجـدّي ،الدقيــق وامل َؤكَّــد ،الــذي يقــف عــى مســافة مــن األقاويــل واإلشــاعات ،مــن
األخبــار الكاذبــة والشــعارات املنــارصة ،يخ ـ ّول كل واحــد بيننــا اختيــار مــا ي ـراه مناســباً يف
حياتــه.
وحتّــى يتس ـ ّنى للصحافيــن تقديــم هــذا الخــر النوعــي لكــم ،مثــة حاجــة إىل محرتفــن ت ـ ّم
تدريبهــم بشــكل ج ّيــد ،إىل صحافيــن تؤ ِّمــن املهنــة حيــا ًة كرميــة لهــم ،إىل محرتفــن أح ـرا ٍر
يف تحركاتهــم وتعبريهــم ،إىل صحافيــن يتمتعــون بــوازع أخالقــي ويعرفــون ضوابــط املهنــة
كل أنــواع التهديــد!
األخالقيــة جيــدا ً .مثــة حاجــة إىل صحافيــن محميــن مــن ّ
ولكــن مثــة حاجــة خاصــة أيضــاً إىل صحافيــن يصغــون إىل املواطــن ،إىل حياتــه وحاجتــه
ويومياتــه .فعمــل الصحــايف ال يقتــر فقــط عــى اإلنتــاج للموظّــف الــذي يعطــي الرواتــب،
إمنــا نحــن بحاجــة إىل صحافيــن يعملــون ليكونــوا مفيديــن لزمالئهــم يف املواطَنــة.
هــذا هــو الســبب األســايس لتنظيــم فعاليــات النســخة األوىل مــن «منتــدى الصحافــة الدوليــة
كل عــام يف
يف تونــس العاصمــة» ،حــدثٌ منبثــق عــن آخــر يحمــل نفــس االســم ،ويقــام ّ
ـي املتوســط.
مدينــة تــور الفرنســية .ويهــدف التنظيــم إىل خلــق مســاحة للحــوار بــن ضفتـ ْ

هــذا الحــدث هــو حدثكــم .شــاركوا يف النقاشــات وكونــوا شــهودا ً عــر االنتقــاد وعــر رسد
توقّعاتكــم منــه.
الجميع مرحب به!
الدخول «ح ٌّر» والتعبري كذلك! ونرجو أن تبقى الصحافة كذلك دامئاً.
جريوم بوفييه
رئيس جمعية «صحافة ومواطَنة»

معلومات عملية
مدينة الثقافة
شارع محمد الخامس
تونس
مرسح الفن الرابع
 7شارع باريس
تونس

الدخول مجاين
مدينة الثقافة (قاعة االستقبال)
شارع محمد الخامس
تونس
من 15إىل  17نوفمرب 2018

لإلتصال بنا :

communication@journalisme.com

ملزيد

اإلرشادات www.journalisme.com

الجمعـــــة  16نوفمبـــــر 2018

الخميــــــس  15نوفمبـــــر 2018
اإلفتتاح

في مدينة الثقافة

 n 09:45 - 09:15كلامت رسمية .قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األ ّول
 n 10:45 - 09:45نقاش االفتتاح ُ :أسس مفيدة للصحافيني واملواطنني.
قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األول
 n 11:00 - 10:45اسرتاحة  -قاعة املدخل

ورش العمل
n 12:30 - 11:00
n 12:30 - 11:00
n 12:30 - 11:00
n 12:30 - 11:00

في مدينة الثقافة

أي أولويات للتنظيم والتنظيم الذايت لإلعالم التونيس؟ القاعة الثالثة  -الطابق األريض
ّ
ال صحافة مفيدة من دون التدقيق ،فكيف التحقق من صور ٍة أو خرب؟
القاعة الثانية  -الطابق األريض
أي دورات تدريبية لصحافيي الغد؟ قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
ّ
«صحافة سالم» يف زمن الحرب؛ املثال اليمني .القاعة الرابعة  -الطابق األريض

ورش العمل

في مدينة الثقافة

وأي جمهور؟
 n 10:45 - 09:15النشاط اإلعالمي يف مناطق النزاع  :أي تأثري ّ
القاعة الثانية  -الطابق األريض
 n 10:45 - 09:15اإلعالم حول الهجرات :ما هي مسؤوليات الصحافيني؟ القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 10:45 - 09:15حلول للصحافيني املهدَّدين .قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
 n 11:00 - 10:45اسرتاحة
 n 12:30 - 11:00األمن الجسدي والرقمي للصحافيني  :كيفية حاميتهم وحامية مصادرهم.
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
املسية ،الواقع املعزز،
 n 12:30 - 11:00األدوات الصحفية الجديدة (البيانات« ،الدرونز» أو الطائرات ّ
إلخ) القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 12:30 - 11:00الرتبية عىل املادة الخربية  :التحذير من خطاب الكراهية والتطرف العنيف وكيفية
مكافحتهام .القاعة الثانية  -الطابق األريض
 n 12:30 - 09:15لقاء بني الصحافيني العاملني يف مجال الصحافة االستقصائية عىل ضفتي املتوسط :
تبادل خربات .القاعة الرابعة  -الطابق األريض
 n 14:00 - 12:30اسرتاحة الغداء

النقاشات

 n 14:00 - 12:30اسرتاحة الغداء  -قاعة املدخل

النقاشات

في مدينة الثقافة

 n 15:30 - 14:00األخالق والضوابط االحرتافية  :أي مقرتحات للحصول عىل معلومة نوعية؟
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
 n 15:30 - 14:00هل مثة مستقبل للصحافة املكتوبة؟
قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األول
 n 15:45 - 15:30اسرتاحة  -قاعة املدخل
 n 17:15 - 15:45تأمني وضع حقيقي للصحافيني .قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية ،الطابق األول
 n 17:15 - 15:45الرتبية عىل وسائل اإلعالم والخرب؛ أولوية ومبادرات ميكن تشاركها.
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية

الدورات التدريبية
في مدينة الثقافة

التسجيل إجباري

 n 16:00 - 14:00التحقق والتأكد من األخبار عىل اإلنرتنت .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 16:00 - 14:00كيف تص ّور وتعرض فيديو عرب هاتفك الذيك .القاعة الثانية  -الطابق األريض
 n 18:00 - 16:00كيف تحمي نفسك؟ نصائح كبار املراسلني .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 18:00 - 16:00إنشاء مجموعة «صحافيني/قراصنة» ( )Hack/Hackersمن أجل منطقة يوروميد
(اليورو-متوسطية) .القاعة الثانية  -الطابق األريض

الملتقايات

في مسرح الفن الرابع

 n 20:00 - 19:00عشاء ولقاء تنظمه مؤسسة «مراسلون بال حدود» و«الوكالة الفرنسية لتطوير وسائل
اإلعالم»
 n 22:00 - 20:00أمسية افتتاحية  :الخرب والدميقراطية
في المعهد الفرنسي

 n 19:00 - 17:30حفل افتتاح معرض التصوير الصحفي «عام يف صور 2018 :كام رآها مص ّورو وكالة
الصحافة الفرنسية .املكتبة اإلعالمية

n 15:30 - 14:00
n 15:30 - 14:00
n 15:45 - 15:30
n 17:15 - 15:45
n 17:15 - 15:45

في مدينة الثقافة

طرق التعاون بني املؤسسات واملنظامت غري الحكومية والصحافيني.
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
الصحافة واملنصات  :رشاكة أو خصومة؟
قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األول
اسرتاحة
صحافة مفيدة للنساء .كيف ينظر اإلعالم إىل املرأة؟ وما هو موقعها يف هيئات
التحرير؟ قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األول
املد ّونون وأصحاب الحسابات عىل يوتيوب وأصحاب املبادرات التكنولوجية ينقلون
الخرب لنا أيضاً .قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية

الدورات التدريبية
في مدينة الثقافة

التسجيل إجباري
 n 16:00 - 14:00كيفية تحضري برنامج وبثه عرب اإلنرتنت (بودكاست) .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 16:00 - 14:00التدرب عىل صحافة الحلول .القاعة الثانية  -الطابق األريض
 n 18:00 - 16:00مدرسة املهن اإلعالمية ( : )EMIكيف نواجه خطاب الكراهية؟
القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 18:00 - 16:00لقاء مع الصحافيني الالجئني إىل «بيت الصحافيني» .القاعة الثانية  -الطابق األريض

الملتقايات

في مسرح الفن الرابع

أمسية ينظمها املركز الدويل لتطوير السياسات لشؤون الهجرة ( )ICMPDوبرنامج
«( »Open Media Hubاملركز اإلعالمي املفتوح) املنبثق عن مؤسسة تومسون،
املمول من االتحاد األورويب.
 n 19:00 - 18:00نقاش  :اإلعالم واملهاجرين  :أي اختالف يف النظرة عىل ضفتي املتوسط؟
 n 20:00 - 19:00حفل افتتاح معرض «الهجرة ...فكرة عن أوروبا».
 n 22:00 - 20:00أمسية لعرض رشائط وثائقية حازت عىل جوائز إعالمية ضمن إطار «الجائزة اإلعالمية
لألعامل التي تتمحور حول الهجرة» (.)MMA

نشاط

 n 16:30 - 15:30حفل افتتاح معرض الرسم الصحفي «تخ ّيل معايا»

السبـــــت  17نوفمبـــــر 2018
ورش العمل

في مدينة الثقافة

 n 10:45 - 09:15معلومة إخبارية نوعية لجميع األرايض  :املناطق التونسية تحت املجهر.
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
 n 10:45 - 09:15صحافة مفيدة تطرح حلوالً .القاعة الثانية  -الطابق األريض
 n 10:45 - 09:15النامذج الجديدة من الصحافة اإلعالمية عرب اإلنرتنت .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 11:00 - 10:45اسرتاحة
 n 12:30 - 11:00ال استقاللية من دون االستقاللية املادية .قاعة صويف القيل  -الطابق األريض
 n 12:30 - 11:00صحايف مص ّور؟ كيف تكسب لقمة عيشك؟ القاعة الثانية  -الطابق األريض
ضفتي املتوسط؟
أي تعاون بني الصحافيني عىل
 n 12:30 - 11:00العامل الفرانكوفوينّ :
ْ
القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 14:00 - 12:30اسرتاحة الغداء

النقاشات

في مدينة الثقافة

 n 15:30 - 14:00مكافحة األخبار الكاذبة  :أية مقرتحات؟
قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية – الطابق األول
 n 15:30 - 14:00كيف ميكن لوسائل اإلعالم جذب اهتامم الشباب حالياً؟
قاعة صويف القيل  -املكتبة السينامئية
 n 15:45 - 15:30اسرتاحة
 n 17:15 - 15:30نقاش ختامي  :أي مكان للمواطنني يف صناعة الخرب؟
قاعة عمر الخليفي  -الطابق األول
 n 17:45 - 17:15اختتام رسمي  :مداخلة للمف ّوض األورويب لشؤون السياسة اإلقليمية واالندماج
األورويب ،السيد يوهان هان.
قاعة عمر الخليفي  -املكتبة السينامئية  -الطابق األول

الدورات التدريبية
في مدينة الثقافة

التسجيل إجباري
 n 16:00 - 14:00االستقصاء عرب اإلنرتنت عرب االعتامد عىل البيانات .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
 n 18:00 - 14:00كيفية النجاح يف عمل مشرتك بني الصحافيني واملجتمع املدين.
القاعة الثانية  -الطابق األريض
« n 18:00 - 16:00الصحافة التوعوية» تجاه النزاعات ومكافحة خطاب الكراهية :تعزيز قدرات
الصحافيني الشباب الليبيني (جلسة مغلقة) .القاعة الثالثة  -الطابق األريض
n 11/18 - 11/17دورة استهاللية عىل «ف ّن اإلعالم واملعلومة» مبشاركة بدعم من الفرع األورويب ملجلس
البحوث والتبادالت الدولية  IREXومؤسسة  Article 19املعنية مبنطقة شامل أفريقيا
والرشق األوسط ومرشوع دي-جيل والـ»يونيسكو» ومؤسسة .Savoir*Devenir
(جلسة مغلقة) .القاعة الرابعة  -الطابق األريض

النشاطات

في مدينة الثقافة

فقط ألصحاب الدعوات
 n 19:30 - 17:45حفل اختتامي ينظمه القيمون عىل برنامج املركز اإلعالمي املفتوح ،املنبثق عن
مؤسسة تومسون ،واملمول من قبل االتحاد األورويب .قاعة املدخل  -الطابق األريض
 n 20:45 - 19:30حفل اختتامي ألصحاب املداخالت والرشكاء يتخلله حفل موسيقي.
قاعة األوبرا

