
تونس 

 أو ملك للدولة؟وميةوسائل إعالم عم
غموض في التعيينات على رأس املؤسسات اإلعالمية العمومية يشكك في استقالليتها

03/07/2012–  مراسلون بال حدود 

ناة  مدير ـق الة  ية األولىمع إعالن إـق بان الوطـن لى رأس املحـطاتاـلصادق بوـع جدد ـع مدرين  سعة    وتعـيني ـت
شأنها أن تنـظم عملـيات الـصرف من  حدود بغـياب ألـيات للتـشاور   اإلذاعـية العمومـية، تـندد مـراسلون بال 

والتعيينات على رأس القطاع اإلعالمي السمعي البصري العمومي في تونس.

/9كان تعـيني اـلصادق بوـعبان ومدرين أـخرين ـلوسائل إعالم العموـمية  بال ـتشاور ـمسبق في    جانفي ـيناير 
 وتذكر املنظمة بأن مجمل مدري اإلذاعات العمومية قد أقيلوا من وظائفهم..غضباً عارماً، قد أثار 2012

مع املـعايير طر القانونـية الـواضحة واملتوافـقة  "في غـياب األ حدود:  طار، تـشير مـراسلون بال  هذا اإل  في 
 الدولية، تستخدم السلطات التونسية أساليب تعيني تذكر بتلك التي كان النظام السابق يستعملها. وال يشكل
 انعدام الشفافية في التعيينات تهديداً الستقاللية وسائل اإلعالم العامة وحسب، بل يؤدي أيضاً إلى التساؤل

 في أسرع وقت ممكن".116 و115حول مدى استعداد السلطات لتنفيذ املرسومني 

 وأضافت املنظمة: "نحن قلقون للغاية إزاء التراجع الناجم عن مثل هذه اإلجراءات املتكررة. و يبدو أن ما مت
في ـنظر اـلسلطات بـ"اـحلاجة اـملاسة إلى9ـتقدميه ـعلى أنه استثناء في  ناير اـملاضي وكان مبرراً    جانفي /ـي

 بيبحل    أفريل/أبريل  24  في استبدال املستقيلني" يبدو أنه مسنون في مبدأ التشغيل. وكان الطرد التعسفي 
يد لى أنبلـع آخر ـع قدم دليالً  نات ـت هذه التعيـي حتذير. إن  ابة  ية ، مبـث الة ملؤسـسة اإلذاعة الوطـن املدير بالوـك  ، 

احلكومة ال ترغب في تطبيق التشريعات وتعتزم تعزيز سيطرتها على وسائل اإلعالم العامة".

 في هذا السياق، تدعو مراسلون بال حدود احلكومة إلى النظر في التوصيات الواردة في التقرير الذي رفع
في  ها  (30إلـي ية إلصالح اإلعالم واالـتصال  من الهيئة الوطـن ريل  ريل/أـب   بغية املضي قدماً في)INRIC أـف

عملية إصالح قطاع اإلعالم.

/4وعالوة على ذلك، في    جويلية يوليو املقبل، ستحضر املنظمة املؤمتر الصحافي الذي تنظمه الهيئة الوطنية 
إلصالح اإلعالم واالتصال حول دور املجتمع املدني في تعزيز مسار إصالح قطاع اإلعالم واالتصال.

http://fr.rsf.org/tunisie-plusieurs-centaines-de-10-01-2012,41650.html
http://fr.rsf.org/tunisie-violences-devant-le-siege-de-la-26-04-2012,42372.html

