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 مقدمت

املاّعر  2013لؿىت  53بنضاع ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص مىظ  في جىوـ حضال واؾٗا وطل٪ مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت قهض

٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها. 2013صٌؿمبر  24في 
ّ
 واملخٗل

بضءا مً  مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُتمغاخل مسخل٠ قمل هظا الجض٫ جغ٦ُبت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ومهاّمها ،و٦ظل٪  

خباع ،و ٦ك٠ الخ٣ُ٣ت   غخلت املهالخت.نىال ملوخٟٔ الظا٦غة ،مغوعا بُىع املؿاءلت واملداؾبت  وحبر الًغع وعّص الٖا

٠ُ  ٖٝغ و٢ض هظا املؿاع ججاطباث ّٖضة بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت وم٩ّىهاث املجخم٘ املضوي واملسخّهحن في ال٣اهىن َو

 واؾ٘ مً املجخم٘ الخىوسخي .

اًاتها ،لجض٫ الؿُاسخي خى٫ مًمىن الٗضالت الاهخ٣الُتجغاوح مًمىن هظه الخجاطباث  بحن ا والهُئت  ،التهاأوم ،ٚو

ت ٖلى مؿاعها ،وبحن الجض٫ ال٣اهىوي خى٫ جغ٦ُبت  هظه الهُئت  لها ،املكٞغ
ّ
ومّضة  ،نالخُاتهاوخضوص ،ومجا٫ جضز

 ٖملها.

هغ ،بزغ  ،وجدضًضا في ألاؾبٕى2018هظا الجض٫ بك٩ل الٞذ زال٫ قهغ ؤ٦خىبغ ٖاص 
ّ

بخالت هُئت  ألازحر مً هظا الك

ت  ُّ ٗت ٖلى الّىُابت الٗمىم ض ؤخمض َٞغ ُّ  وػٍغ الّضازلُت الّؿاب٤ الؿ
ّ

مً َٝغ غ ٖلُه وجذجحر الّؿٟ الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملل٠

تالضاثغة الجىاثُت املخسّههت في الٗضالت الاهخ٣الُت بخىوـ الٗانمت  خ٣ّه  في  ،بٗض ؤن ٢ًذ املد٨مت الٗؿ٨ٍغ

واملٗغوٞت  2011حاهٟي  13بلى  التي حٗىص في و٢ذ ؾاب٤  مً ؤحل هٟـ الى٢اج٘  ّسجً ملّضة ؾيخحن م٘ و٠٢ الّخىُٟظبال

 "بإخضار الثىعة في الُٞاث".

مً ٦خلت خؼب هضاء  جىوـ  اوسخابونل بلى خّض الظي الّؿاخت الؿُاؾُت  فيؤّجج هظا إلاحغاء الخالٝ الخانل 

ب الكٗبصازل مجلـ  جلؿت الٗاّمتال
ّ
ت الجلؿاث ،وبَال١ الخؼب الضؾخىعي الخّغ  لخملت هىا ُّ  وتهضًضها بم٣اَٗت ب٣

خى٫ احا٫ اهتهاء ؤقٛا٫ هظه  ؤزغي صازل الًٟاءاث الٗامتيّض هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ،وهى ما ؤٖاص الى٣اف مّغة 

ت ٢غاعاتها. ُّ  الهُئت ومضي قٖغ

وال٨غامت... بلى  الخ٣ُ٣ت ؾُحن ومسخهحن في ال٣اهىن وؤًٖاء هُئتامخّضث هظه الى٣اقاث والّهغاٖاث بحن ٞاٖلحن ؾُا

الم الؿمعّي البهغّي ،مّما صٞ٘  ت لالجها٫ الؿمعي مجلـ الهُئت ًٞاءاث  إلٖا
ّ
بخ٩ل٠ُ وخضة  البهغي و الٗلُا املؿخ٣ل

المي م٘ مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت الّغنض ب  .غنض الخٗاَي إلٖا
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 السصد غيىت -0
مىمُت مىػٖت  ت زانت ٖو  ٧اآلحي:جخ٩ىن الُٗىت مً مدُاث بطاُٖت و٢ىىاث جلٍٟؼ

 ىُت ت: الَى  /الخىاع الخىوسخي /٢ىاة الخاؾٗت حي في/ 1باليؿبت لل٣ىىاث الخلٍٟؼ

 ٪ًُاٝ ام /حىهغة اٝ ام اٝ ام /قمـ باليؿبت لإلطاٖاث: مىػا 

ت   الم ازترها باليؿبت لل٣ىىاث الخلٍٟؼ ىت ًٖ إلٖا ُّ ىُت ألاولى(للغنض ٖ الم  و   الٗمىمي )ال٣ىاة الَى ًٖ إلٖا

. ؤما باليؿبت لإلطاٖاث ٣ٞض ازترها بطاُٖخحن مجا٫ بّثهما ًمخّض ٖلى املؿخىي  )الخىاع الخىوسخي و الخاؾٗت حي في(الخام

جي )مىػاًُ٪ ؤٝ ؤم وقمـ ؤٝ ؤم( و٢ىاة بطاُٖت مجا٫ بثها ٌُٛي الؿاخل وجىوـ ال٨بري )حىهغة ؤٝ ؤم(  . الَى

 سصدفترة ال -2

  .2018 ؤ٦خىبغ 28لى ب 22مً  الغنضٞترة  مخّضثا

ت : -  اهُال٢ا مً الؿاٖت الؿاصؾت مؿاء بلى خضوص  جّم  باليظبت للقىواث الخلفٍص
ّ

عنض  ٧ل البرامج التي جبث

 .مىخه٠ اللُل

 اهُال٢ا مً الؿاٖت الؿابٗت نباخا بلى خضوص الؿاٖت  جّم  :باليظبت لإلذاغاث -
ّ

عنض ٧ل البرامج التي جبث

 .الؿابٗت مؿاء

 مً البرامج وهي ٧اآلحي:  قمل الّغنض زالر ؤهىإ

  ت  اليكغاث إلازباٍع

 تملا  جالث الازباٍع

 ت  البرامج الخىاٍع

 سصدمىهجيت ال -3
املضة الؼمىُت  ل٣ُاؽ طل٪و  الٗضالت الاهخ٣الُت املخٗل٣ت بمىيٕىامل٣اَ٘  حمُ٘ غنضبفي مغخلت ؤولى  ٢مىا

 .وجدضًض الاهخماءاث  جدضًض الدجم الؼمجي الاحمالي للمضازالث بهضٝال٩لمت  ؤو ي٠ُ التي جىاو٫ ٞحها ٧ل مخضزل

٣حن و املخضزلحن في مىا٢كت مل٠ الٗضالت  ي الخدلُل ال٨ُٟح الُاث ٖخمضهاازم 
ّ
لخدضًض مىا٠٢ الصخُٟحن واملٗل

  ُت.الاهخ٣ال
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I- الػدالت الاهخقاليت مؼ إلاغالمي الخػاطي لسصد الػاّمت الىخائج 

المخصص لمىضىع العذالة االنتقبلية  في القنىات التلفسية  الحيس السمني االجمبلي -1

  راعية اإلو
 

 
 قنوات التلفزية و االذاعية: الحيز الزمني االجمالي في ال1عدد  الرسم البياني

 

ىُت ألاولى و٢ىاة الخاؾٗت( في حُُٛتها ملىيٕى الٗضالت زّههذ ال٣ىىاث  ت )الخىاع الخىوسخي وال٣ىاة الَى الخلٍٟؼ

كغون ص٣ُ٢ت وواخض وؤعبٗىن زاهُت ،في الٟترة املمخضة مً  ؤ٦خىبغ  28ؤ٦خىبغ بلى  22الاهخ٣الُت ؾّذ ؾاٖاث وؤعب٘ ٖو

للخُُٛت . في خحن زههذ ال٣ىىاث إلاطاُٖت )  باملاثت مً الخّحز الؼمجي إلاحمالي املسهو 57،وهى ما ٌٗاص٫ 2018

با ؤ٢ل  كغون زاهُت ،ؤي ج٣ٍغ مىػاًُ٪ وقمـ اٝ ام و حىهغة اٝ ام( ؤعب٘ ؾاٖاث وواخض وزمؿىن ص٣ُ٢ت وؾذ ٖو

ت بإ٦ثر مً ؾاٖت وهه٠ .  مً الخحز الؼمجي املسهو في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت ،ٞا١ حجم ا لخُُٛت في مىػاًُ٪ ؤٝ ؤم الخحز الؼمجي املسهو في وبامل٣اعهت بذجم الخُُٛت في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ىُت بؿاٖت وبٌٗ الض٢اث٤ والخىاع الخىوسخي بؿاٖخحن ،ُٞما ٞا١ حجم الخُُٛت في بطاٖت قمـ ؤٝ ؤم  ال٣ىاة الَى

با .ؤما حىهغة ؤٝ ؤم ٣ٞض ا٢ترب حجم الخُُٛت ملىيٕى الٗضالت  ىُت ألاولى بسمـ ٖكغة ص٣ُ٢ت ج٣ٍغ ال٣ىاة الَى

 في بغامجها مً الخحز الؼمجي املسهو للمىيٕى طاجه ب٣ىاة الخىاع الخىوسخي.الاهخ٣الُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

 القنوات التلفزية

 القنوات االذاعية
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 ع الحيس السمني حسب القنىات التلفسيةتىز   -2

 
 : حجم الحيز الزمني للقنوات التلفزية2الرسم البياني عدد

 

ت ؤن ٢ىاة الخاؾٗت جخهضع  ؤٞغػث هخاثج الغنض مً خُث الخحز الؼمجي املسهو لخُُٛت مل٠ الٗضالت  ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

َٗىص . و . خُث بلٛذ مّضة الخُُٛت ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾاٖاث2018ؤ٦خىبغ 28ؤ٦خىبغ بلى  22الاهخ٣الُت في الٟترة املمخّضة مً 

مدا٦مت الىػٍغ طل٪  بلى جسهُو ٣ٞغة مً بغهامج " مً جىوـ" ، صامذ ؤ٦ثر مً هه٠ ؾاٖت للخضًث ًٖ بٖاصة 

ٗت مً ٢بل الضواثغ ال٣ًاثُت املخسههت في الٗضالت الاهخ٣الُت بٗض بخالت ملٟه ٖلحها مً ٢بل هُئت الؿا ب٤ ؤخمض َٞغ

" 9في بغهامج "عوهضًٟى 2018ؤ٦خىبغ  24بياٞت بلى اؾخًاٞت عثِؿت هُئت الخ٣ُت وال٨غامت ًىم  ،الخ٣ُ٣ت وال٨غامت

لها ٖبر الهاج٠ ًىم 
ّ
ت مً الؿُاؾُحن  صٖىةمً جىوـ". هظا الى حاهب في بغهامج "  2018ؤ٦خىبغ  26وجضز ال٣ىاة ملجمٖى

 . للى٣اف في املىيٕى و املسخهحن في ال٣اهىن في البرهامجحن املظ٧ىعًٍ

ذ املغجبت الثاهُت
ّ
ىُت ألاولى، ٞاخخل اط هذ ؾاٖت و ؤعبٗت و زالزىن ص٣ُ٢ت و ؤعب٘ زىاوي خُث زهّ  ،ؤّما ال٣ىاة الَى

م بً ي بغؤي" حملت مً الٟاٖلحن الؿُاؾُحن وعثِؿت هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت ؾهاؤالبرهامج الاؾبىعي "ع اؾخًاٝ 

ً للغّص ًٖ ٧ل الاهخ٣اصاث املىحهت لها و آلعاء البرهامج الُىمي )ماٖض الؿبذ والاخض(   ٦ما زّهوالهُئت،  ؾضٍع

"بخى٢ُذ جىوـ" ؤ٦ثر مً هه٠ ؾاٖت لخُُٛت مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت وألاخضار املؿخجّضة ٖلى الؿاخت 

 الؿُاؾُت املّخهلت بها.

 الحوار التونسي  1الوطنية قناة التاسعة 

04:11:21 

01:34:04 

00:39:16 
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زههذ ٢ىاة  الخىاع الخىوسخي حؿ٘ وزالزىن ص٣ُ٢ت وؾذ ٖكغة زاهُت ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت واؾخإزغ  ؤزحرا،

خُث اؾخًاٝ هاثب عثِـ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت مدمض بً  ،الُىم"  بمٗٓم هظه املضة الؼمىُتهامج "جىوـ بغ 

ٗت.  ؾالم لخىيُذ مالبؿاث ٢ًُت بٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 راعبتيس السمني حسب اإلع الحتىز   -3
 

 
 ذاعات: حجم الحيز الزمني في اإل3لبياني عددالرسم ا                     

 
ف          ي إلاطاٖ          اث  املسه          و للمىي          ٕى ف          ي مؿ          خىي الخّح          ز الؼمج          ي الجمل          يول          ى ألا  املغجب          ت مىػاًُ          ٪ طاٖ          تب عثّض جه          

 الخحز الا٦بر مً الخُُٛت ،جلخه وكغاث ألازباع .ب.و٢ض اؾخإزغ بغهامج "مُضي قى"  ص٣ُ٢ت وزالزحن وزالر بؿاٖخحن

ؼث ؤؾاؾا في حص٣ُ٢ت وؤعب٘ وزمؿن حؤم في املغجبت الثاهُت بؿاٖت وزمان وؤعبٗؤٝ  قمـ حاءث بطاٖت 
ّ
ن زاهُت، جغ٦

ُت  ٗت و مضي قٖغ جىانل بغهامجي "هىا قمـ "و "املاجِىا٫". جمدىعث الخُُٛت خى٫ مىيٕى اٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

عثِؿت هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت. ُٞما مسخّهحن في ال٣اهىن و٦ظل٪ ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت مً زال٫ اؾخًاٞت 

ٗت.ااٝ ام ما ٣ًاعب هه٠ ؾاٖت ملىا٢كت مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت و زههذ حىهغة   ٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 جوهرة اف ام  شمس اف ام  موزاييك اف ام

02:33:35 

01:48:54 

00:28:57 
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 المرصىدة يةاالراعالتلفسية ومختلف الفئبت المتذخلة في القنىات  -4

 

 
 انتماءات المتدخلين في القنوات التلفزية و االذاعية: 4الرسم البياني عدد

 

خُث هالخٔ  ،في حُُٛت مل٠ الٗضالت الاهخ٣الُتالٟئاث املخضزلت خؿب اهخماءاتها  مسخل٠ٕ ًٓهغ الغؾم البُاوي جىّػ 

ت ؤن  ت والاطاُٖت ؤُٖذ ألاولٍى عائها ٤ ٖلى املىيٕى والخٗبحر ًٖ ؤللخٗلُ لألخؼاب الؿُاؾُت٧ل ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ىذ املسخهحن في ال٣اهىن مً بو 
ّ
وجٟؿحر  مدا٦مت ؤخمض الىػٍغ الؿاب٤بضاء عؤحهم في ٖملُت اٖاصة مىا٢ٟها. ٦ما م٨

ًٖ ٧ل  للغصّ  %13 توؿب الخ٣ُ٣ت وال٨غامت هُئت ًٖاءل  ُٞما بلٜ الخحز الؼمجي املسهو ،الجاهب ال٣اهىوي مجها

 ىا. ٦ما سجلمهام الهُئتاهتهاء  آحا٫ بسهىم آصائهم و٦ظل٪ بسهىم الجض٫ ال٣اثم خى٫  ماملىحهت الحه الاهخ٣اصاث

 ً ٗت ؿاب٤ الغ ىػٍالو   %11يؿبت بالخ٩ىمت ب خًىع وػٍٍغ الظي جمدىع خىله الجؼء ألا٦بر    % 4 يؿبتب ؤخمض َٞغ

 في حُُٛت مل٠ الٗضالت الاهخ٣الُت. %4 جاوػ ٞلم جخخًىع املجخم٘ املضوي  ؤّما وؿبت مً مىيٕى الخُُٛت.

 

 

 

 

 أحزاب سياسية
51% 

 مختص في القانون
17% 

 ممثل عن الهيئة
13% 

 الحكومة 
11% 

 مجتمع مدني
4% 

 وزير سابق
4% 
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II-  ت الػدالت الاهخقاليتغالمي مؼ هخائج الخػاطي إلا  في القىواث الخلفٍص

 

 المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية المدة الزمنية -1

 اسم البرنامج المذة السمنية

 بتوقَت تونس  00:31:24

 رأً فٌ رأً  00:55:47

 نشرة الثامنت  00:02:44

 نشرة منتصف اللَل  00:02:42

 هدرة أخرى  00:01:27

 المجموع العام 01:34:04
 المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقاليةالحيز الزمني  :1جدول عدد 

ىُت ألاولى ؾاٖت و ؤعب٘ وزالزىن ص٣ُ٢ت للخضًث ًٖ مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت في الٟترة املمخضة زهّ  هذ ال٣ىاة الَى

ت ومجها ما 2018ؤ٦خىبغ  28ؤ٦خىبغ الى  22مً  .جىػٖذ هظه املضة الؼمىُت ٖلى بغامج مسخلٟت، مجها ما هى مجلت ازباٍع

 بغهامج خىاعي و٦ظل٪ وكغاث ؤزباع.هى 

ن حمؿحن ص٣ُ٢ت وؾب٘ وؤعبٗبسمـ وز بغؤي"  يو٢ض ٧ان الخحز ألا٦بر مً هظه املضة الؼمىُت في البرهامج الخىاعي "عؤ

ت "بخى٢ُذ جىوـ" بىاخض و ه املجلت جلخ زاهُت ، كغ حزالزالازباٍع في خحن زههذ وكغجا  ،ً زاهُتٍن ص٣ُ٢ت وؤعب٘ ٖو

ت "هضعة ؤزغي" ٖلى و  .ؤعب٘ ص٢اث٤ ٞدؿب ألازباع: وكغة ؤزباع الثامىت مؿاء ووكغة مىخه٠ اللُل ا٢خهغث مىٖى

 مً هٟـ الكهغ. 27و  26و  25بغ و ؤ٦خى  23جىػٖذ هظه املضة الؼمىُت ٖلى ؤعب٘ ؤًام وهي  .ً زاهُتٍص٣ُ٢ت وؾب٘ ٖكغ 

١ وهى بغهامج ًخم بثه ٖلى امخضاص ألاؾبٕى ماٖضا الؿبذ وألاخض، جُغّ ،بخى٢ُذ جىوـ" بغهامج " نوججضع الاقاعة الى ؤ

التي جُغ٢ذ لهظا  مؿاءؤ٦خىبغ و٦ظل٪ وكغة ؤزباع الثامىت  25و ا٦خىبغ  23الى مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت ًىمي 

 .املىيٕى في الُىمحن املظ٧ىعًٍ

خُث اؾخًاٝ حملت ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت  2018ؤ٦خىبغ  26 ؤما البرهامج ألاؾبىعي "عؤي في عؤي" ٣ٞض جُغ١ ًىم

.ً  مً الٟاٖلحن الؿُاؾُحن وعثِؿت الهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت الؿُضة ؾهام بً ؾضٍع

ُت مىانلت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ج زال٫ الٟترة املغنىصة ٖلى الجضث هظه البرامو٢ض ع٦ؼّ  ٫ الخانل خى٫ قٖغ

ُت ٗت. الىػٍغ الؿاب٤ٖاصة مدا٦مت ب ملهامها ،و٦ظل٪ خى٫ قٖغ  ؤخمض َٞغ
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 جلؿت لٖلى ازغ م٣اَٗت خؼب هضاء جىوـ ل ،في بغهامج "عؤي في عؤي"  2018ؤ٦خىبغ  26ة هظا الجض٫ ًىم طعو بلٛذ 

ٗت.   الٗاّمت بمجلـ هىاب الكٗب اصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ  اخخجاحا ٖلى مىانلت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملهامها وإٖل

  الصحفي موقف -2

 

 موقف الصحفي : 5الرسم البياني عدد

 

ُت، اط لم ًىدؼ ؤيز مى٠٢ الصخُٟحن في البرامج املغنىصة باملجمحّ  وحهت هٓغ مدضصة ُٞما ًخٗل٤  مجهم الى ىيٖى

ش"بخى٢ُذ جىوـ" ٕ م٣ضم بغهامج ٣ٞض وّػ .بالجض٫ الخانل خى٫ مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت   2018ا٦خىبغ  23 بخاٍع

ُت ب لتي ٧اهذ وحهت هٓغهما مخٗاعيت فيبحن الًُٟحن اال٩لمت  ٗتما ًخهل بكٖغ خُث ، ٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 
ّ
ٗت ،ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ال اؾخًاٝ ممث  و .و٦ظل٪ ًٖىا مً هُئت الضٞإ ًٖ ؤخمض َٞغ

ّ
لتهضثت  ل بُجهماجضز

 ٦ما  .ألاحىاء بٗض حكىجها
ّ
 التزاممضي  ٖلى الجاهب ال٣اهىوي الظي جمدىع خى٫  ؼ م٣ضم البرهامج في خىاع الًُٟحنع٦

 في ٖال٢ت بمل٠ الىػٍغ الؿاب٤.  ل٣اهىن وال٨غامت با هُئت الخ٣ُ٣ت

ت جٟاٖل الؿُاؾُحن  ه٣ل٦ما  ُت مىانلت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملهامها  مىيٕى خى٫ صخُٟى اليكغاث الازباٍع وقٖغ

ٗت. زباع وحُُٛت مسخل٠ وحهاث الىٓغ املسخلٟت ٖلى إلا  ٣ٞض ا٢خهغث اليكغاث وبالخالي بٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 واملخٗاعيت خى٫ مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت وما ًخهل به مً حض٫ ٢اهىوي وؾُاسخي.

ٞاٖلحن ؾُاؾُحن لهم اؾخًاٞىا  خُث ."يعؤفي  يهٟـ هظا الخٗاَي املىيىعي اجبٗه صخُٟى البرهامج الخىاعي "عؤ

 .ت وال٨غامت يمً هٟـ هظا البرهامجعثِؿت هُئت الخ٣ُ٣و وحهاث هٓغ مسخلٟت 

 

 

100% 

 موضوعي
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 موقف المعلق -3

 

 موقف المعلق : 6الرسم البياني عدد 

 

بغهامج  ؤخض مٗل٣يزخالٝ، ٞلئن اهخ٣ض ال ( مً مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت با(chroniqueursاحؿمذ مىا٠٢ املٗل٣حن   

الخجاطباث ؤن و الاهخ٣الُت مٗخبرا اًاها ٢ض ٞكلذ في اعؾاء الٗضالت ،"بخى٢ُذ جىوـ" هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت 

ما٦ضا ٖلى يغوعة مىانلت مؿاع ،ال٣اهىن ب لم جلتزمؤن هظه الهُئت بتر٦ُبتها الخالُت  ، و طل٪ في هي املدؿببتالؿُاؾُت 

ومداؾبت املؿاولحن، ٞان املٗل٤  وحبر الًغع الٗضالت الاهخ٣الُت ختى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ املغحىة مً اههاٝ للطخاًا 

ُا ٖىض حٗل٣ُه ٖلى الجض٫ الخانل، الازغ  ٣ٞض ٧ان بغهامج "هضعة ؤزغي"  مٗل٤ؤما  ٧ان مى٢ٟه مخىاػها ومىيٖى

ٗت.مى٢ٟه ه٣ضًا ؾازغا ٖىض خضًثه   ًٖ اٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 الضيف  صفة -4

 

 انتماء الضيف: 7الرسم البياني عدد

50% 50% 
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 . وؤخؼاب ؾُاؾُتًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ممثل  ،مسخو في ال٣اهىن زالر ؤنىاٝ:  جىػٖذ نٟت الًُٝى بلى

مً الًُٝى ٖلى  %80في خحن جىػٖذ وؿبت   %20ال٣اهىن بلٛذ وؿبت اهخماء الًُٝى الى مجا٫ املسخهحن في 

لى   بالدؿاوي.  ؤخؼاب ؾُاؾُتممثلحن ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ٖو

اب٣حن في ٞترة في ال٣اهىن الى خًىع ًٖى مً هُئت الضٞإ ًٖ مؿاولحن ؾ حنسخهاملاملمىىخت الى  %20وحٗىص وؿبت 

ما ًخهل بةٖاصة مدا٦مت هاالء  ؾمحر بً ٖبض هللا في بغهامج "بخى٢ُذ جىوـ" ال بضاء  عؤًه في خ٨م بً ٖلي وهى 

 .املؿاولحن الؿاب٣حن 

في بغهامج "بخى٢ُذ  الهُئت هظه ًٖ ٞخٗىص لخًىع يُٝى ممثلحن لهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت املمىىخت %40ؤما وؿبت 

خؼب هضاء جىوـ وخؼب خًىع  . ٦ما سّجلىافي عؤي" يجىوـ" ولخًىع عثِؿت الهُئت ٦ظل٪ ٦ًُٟت في بغهامج "عؤ

 .%40 ابغهامج "عؤي في عؤي" ومثلذ وؿبت خًىعهمفي خغ٦ت الجهًت 

 المتدخل صفة -5

 

 المتدخل انتماء: 8الرسم البياني عدد

بلٛذ وؿبت املخضزلحن ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت مً مجمٕى املخضزلحن للخضًث ًٖ مىيٕى مؿاع الٗضالت 

في خحن بلٛذ  %7.69بال٣ىاة الىَىُت ألاولى  2018ؤ٦خىبغ  28الى  2018ؤ٦خىبغ  22الاهخ٣الُت في الٟترة املمخضة مً 

 . %92.31 ألاخؼاب الؿُاؾُتوؿبت املخضزلحن مً 

0
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ؾُاؾُت مسخلٟت وهى خؼب خغ٦ت الجهًت وخؼب خغ٦ت هضاء  ءاث الٟاٖلحن الؿُاؾُحن ٖلى ؤخؼابجىػٖذ اهخماو٢ض 

جي وخغ٦ت جىوـ الاعاصةجىوـ وخغ٦ت مكغوٕ جىوـ  ممثلت  ، حمُٗهم ؤخؼابوالجبهت الكٗبُت و٦خلت الاثخالٝ الَى

 بمجلـ هىاب الكٗب.

 مواقف الضيوف -6

 

 مواقف الضيوف: 9الرسم البياني عدد

ٗتٖاصة مدا٦مت ت وإل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامٖمل ٞترة خمضًض في للجغاوخذ مىا٠٢ الًُٝى بحن عاٌٞ  مً  ؤخمض َٞغ

 ٢اهىهُت. لؾاهُضو٢ض اؾدىض ٧ل مجهما الى مبرعاث ؾُاؾُت و  .الؾخمغاعهاوبحن مؿاهض  ،٢بل الضواثغ املخسههت

اصة ظاٖخمضها الًُٝى ال بلٛذ وؿبت الخٟاؾحر واملبرعاث ال٣اهىهُت التي ًً ٌؿاهضون مىانلت الهُئت لٗملها وإٖل

ٗت    ٫ ال٣اهىوي الجض جمدىع هظاو . ٣ِٞ %33.33 لظل٪ املٗاعيحن وؿبتفي خحن بلٛذ   %66.67مدا٦مت ؤخمض َٞغ

واملخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها  2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53خى٫ ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص 

بإخ٩ام مخهلت بالٗضالت الاهخ٣الُت  واملخٗل٤  2014حىان  12املاعر في  2014لؿىت  17وال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص 

 . 2011ُٟٞغي  28و  2010ٌؿمبر ص 17وب٣ًاًا مغجبُت بالٟترة املمخضة بحن 

 

 

 

 مع  ضد 
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 مواقف المتدخلين -7

 

 مواقف المتدخلين: 11الرسم البياني عدد

ؤٖمالها ؤو ىانلت اؾدىضث مىا٠٢ املخضزلحن في الٟترة املغنىصة، ؾىاء ٧اهىا مؿاهضًً لهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ومل

ىظ اعؾاء هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت جخهل ؤؾاؾا بمؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت م ٣ِٞ ؾُاؾُت لظل٪، ٖلى مبرعاث حنعاًٞ

لها  ٖملها، خُث بلٛذ وؿبت الدجج الؿُاؾُت للضاٖمت بتر٦ُبتها والخجاطباث الؿُاؾُت التي عا٣ٞذفي ٖال٢ت 

 باليؿبت للغاًٞحن. %38.48و  61.54%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مع   ضد

38,46% 

61,54% 

 حجج سياسية
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 قناة الحوار التونسي

 

 المدة الزمنية المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية -1

 اسم البرنامج المذة السمنية

 تىنس اليىم 00:38:35

 فكرة سبمي الفهري 00:00:41

 المجموع العام 00:39:16
 الحيز الزمني المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقالية :2جدول عدد

زاهُت، و٢ض اؾخإزغث املجلت  16ص٣ُ٢ت و  39ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت زههذ ٢ىاة الخىاع الخىوسخي في حُُٛتها 

با ت "جىوـ الُىم" بمٗٓم هظه املضة الؼمىُت ج٣ٍغ هظا البرهامج ًبث ٖلى امخضاص ؤًام ألاؾبٕى  ٖلما وؤّن  ،الازباٍع

لٗضالت الاهخ٣الُت زاهُت ٣ِٞ ملىيٕى ا 41باؾخثىاء ًىمي الؿبذ والاخض، ؤما بغهامج "٨ٞغة ؾامي الٟهغي" ٞسهو 

خُث جمذ اؾخًاٞت عثِـ مٗهض الضعاؾاث الاؾتراجُجُت هاجي حلى٫ الظي ؤقاع الى مىيٕى  2018ؤ٦خىبغ  27ًىم 

ٗت" ٖىض خضًثه ًٖ الٗضالت الاهخ٣الُت بهٟت ٖغيُت  ٖلى الضواثغ اخالت مل٠ وػٍغ الضازلُت الؿاب٤ "ؤخمض َٞغ

اصة مدا٦مخه مُالبا بٟٗ ل٤ مل٠ الٗضالت الاهخ٣الُت.ال٣ًاثُت املسخهت إٖل  ى قامل ٚو

بخى٢ُذ "في بغهامج  2018ؤ٦خىبغ  26ؤ٦خىبغ و  23ؤ٦خىبغ و  22الخُُٛت ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت ؤًام  طعوةبلٛذ 

 ."جىوـ

 موقف الصحفي -2

 
 موقف الصحفي: 11الرسم البياني عدد

 

 

100% 

 موضوعي
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ُت، جمحز مى٠٢ الصخٟي في حُُٛت ٢ىاة الخىاع الخىوسخي ملىيٕى ا خُث ا٢خهغ صوعه ٖلى لٗضالت  الاهخ٣الُت باملىيٖى

 جىػَ٘ ال٩لمت 
ّ
ُت بحن الًُٝى واملٗل زهىنا في جضزل ٣حن صون اهدُاػ الى مى٠٢ مدضص وجمٓهغث هظه املىيٖى

ال٠ًُ هاثب عثِـ هُئت بحن للخُلىلت صون جىانل مً الدكىج  2018ؤ٦خىبغ  23جىوـ" ًىم م٣ضمت بغهامج "بخى٢ُذ 

 .البرهامجالخ٣ُ٣ت وال٨غامت ومٗل٤ 

ٗت و  ج٣ُُم مؿاع الٗضالت ،و جمدىع الى٣اف ؤؾاؾا في ٢ىاة الخىاع الخىوسخي خى٫ ٢ًُت اٖاصة مدا٦مت خمض َٞغ

 حا٫ اهتهاء مهام هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت.آ و٦ظل٪الاهخ٣الُت 

 موقف المعلق -3

 

 موقف المعلق: 12عددالرسم البياني 

هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملهامها ملىانلت  عاًٞتٖلى ٨ٖـ مى٠٢ الصخٟي جغاوخذ مىا٠٢ املٗل٣حن بحن مىا٠٢ 

ٗتوإل  ُت، واحؿمذاؤزغي و  ،ٖاصة مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ بٌٗ مضازالث املٗل٣حن  حؿمذ بالخىاػن واملىيٖى

مما صٞ٘ م٣ضمت البرهامج للخضزل لتهضثت ؾحر  بالدكىج والخضة في الغصوص ٖلى ؤخض يُٝى بغهامج "جىوـ الُىم"

 الخىاع.

عثِؿت هُئت ؤصاء ولئن جغ٦ؼث املضازالث الغاًٞت ٖلى الجض٫ الؿُاسخي الخانل خى٫ ج٣ُُم مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت و 

 ،ٞان املىا٠٢ املدؿمت بالخىاػن جمدىعث خى٫ بؿِ الخٟاؾحر ال٣اهىهُت آلحا٫ ٖمل الهُئت ،الخ٣ُ٣ت وال٨غامت

ٗتال٣اهىوي خى٫ ى٣اف لاو    .اٖاصة مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 

 

50% 50% 
 ضد

 موضوعي
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 الضيف صفة -4

 

 انتماء الضيف: 13عددالرسم البياني 

في خحن جىػٖذ اليؿبت املخب٣ُت بالدؿاوي ، %50جىػٖذ اهخماءاث يُٝى الخىاع الخىوسخي ٖلى ؤخؼاب ؾُاؾُت بيؿبت 

ا٢خهغ خًىع ألاخؼاب  .ل٩ل مجهما %25ًٖ الخ٩ىمت ب  ٖلى ٧ل مً ممثل ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت وممثل

في  الظي صٖا 2018ؤ٦خىبغ  22خؿىهت الىانٟي في بغهامج جىوـ الُىم ًىم الؿُاؾُت ٖلى خؼب خغ٦ت مكغوٕ جىوـ 

 مضازلخه الى اجهاء مهام الضواثغ ال٣ًاثُت الخانت م٘ اهتهاء مهام هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت.

ت مبرو٥ ٧ىعقُض الظي جمدىعث ؤما الخ٩ىمت ٣ٞض ا٢خهغ خً ىعها ٖلى وػٍغ ؤمال٥ الضولت والكاون ال٣ٗاٍع

ٗت وج٣ُُم ؤصاء هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت في ا ٌ اٖاصة مدا٦مت وػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ صاعتها ملؿاع مضازلخه خى٫ ٞع

جىوـ "ي بغهامج ف 2018ؤ٦خىبغ  23غ هاثب عثِـ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ٠ًُ٦ ًىم خًالٗضالت الاهخ٣الُت.٦ما 

ٗت و٢اهىهُت بوػٍغ الضازلُت الؿاب٤ ؤ ٖلى مىيٕى مل٠وجغ٦ؼث مضازالجه  "الُىم مً ٢بل ٖاصة مدا٦متهخمض َٞغ

 .الضواثغ املخسههت

 مواقف الضيوف -5
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 مواقف الضيوف: 14عددالرسم البياني 

 .ؾُاؾُت وازغي  ٢اهىهُت حجج الى مىا٢ٟهم في الًُٝى اؾدىض

ُت وال٨غامت الخ٣ُ٣ت هُئت لٗمل املؿاهضة املىا٠٢ ا٢خهغث ولئن اصة ٢غاعاتها وقٖغ  الضازلُت وػٍغ مدا٦مت وإٖل

ٗت ؤخمض الؿاب٤  ٞةن وال٨غامت، الخ٣ُ٣ت هُئت بلى ال٠ًُ باهخماء هجٟؿحر  ًم٨ًهى ما و  ال٣اهىوي، الدجاج ٖلى َٞغ

  الًُٝى مىا٠٢
ّ
اصة والغاًٞت وؤصائها، الهُئت ججاه بالؿلبُت ؿمتاملد ٗت ؤخمض مل٠ بخالت إٖل  الضواثغ ٖلى َٞغ

اصة املسخهت ال٣ًاثُت  .تالؿُاؾُالدجج و  تال٣اهىهُ جالدج بحن جغاوخذ مدا٦مخه إٖل
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19 
 

 قىاة الخاطػت

 

 المدة الزمنية المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية -1

 اسم البرنامج المذة السمنية

9رونديفو 02:46:35  

 من تونس 01:24:46

 المجموع  العام 04:11:21

 الحيز الزمني المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقالية :3جدول عدد

كغون في حُُٛتها ملىيٕى الٗضالت  زاهُت زههذ  ٢ىاة  الخاؾٗت ؤعب٘ ؾاٖاث واخضي ٖكغ ص٣ُ٢ت وواخض ٖو

 .2018ؤ٦خىبغ  28ؤ٦خىبغ و  22الاهخ٣الُت، في الٟترة املمخضة بحن 

ن ص٣ُ٢ت وزمـ حبؿاٖخحن وؾذ وؤعبٗ 9عوهضًٟىهما بغهامج  ٍخحنهظه املضة الؼمىُت ٖلى مجلخحن ازباع  جىػٖذ

كغون زاهُت وؾذ وؤعبٗ وجغ٦ؼث الخُُٛت ملىيٕى الغنض  .ن زاهُتحوزالزىن زاهُت وبغهامج مً جىوـ بؿاٖت وؤعب٘ ٖو

وججضع الاقاعة الى ؤن مىيٕى الخُُٛت جمدىع 2018ؤ٦خىبغ  26و  25و  24و  23زال٫ الٟترة الؼمىُت املغنىصة ؤًام 

ٗت وج٣ُُم مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت. اه٣ًاء ؤحا٫خى٫   ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت و٢ًُت الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 موقف الصحفي -2

 

 موقف الصحفي: 15عددالرسم البياني  

ُتاحؿمذ بابحن مىا٠٢ عاًٞت وؤزغي جغاوح مى٠٢ الصخُٟحن ب٣ىاة الخاؾٗت   بلٛذ وؿبت الٟئت ألاولى .ملىيٖى

اؾدىض  . و٢ضؿاع الٗضالت الاهخ٣الُتوملالى٣ض الالطٕ لٗمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت  وجمثل مى٢ٟها في جىحُه. 55%

 .وحهت الىٓغ التي حٗخبر ؤن الهُئت ٚحر ملتزمت بال٣اهىن ى الصخُٟىن ُٞظل٪ بل

 

55% 
 ضد 45%

 موضوعي
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ُت ؤما مىا٠٢ الصخُٟحن التي احؿمذ بالخىاػن  غ الازباٍع ت ، %٣ٞ45ض بلٛذ وؿبتها  ،واملىيٖى وبث مٗٓمها في الخ٣ اٍع

ُت بٖ   خ   ى٫ خُ   ث ه٣   ل ه   االء الص   خُٟىن الج   ض٫ الخان   ل  ٗ   ت صون م   ضي ق   ٖغ اصة مدا٦م   ت ال   ىػٍغ الؿ   اب٤ ؤخم   ض َٞغ

 اهدُاػ ملى٠٢ مدضص.

خ٨غ ن املظ٧ىعًٍ ؾاب٣ا صون ؤن ًدوججضع الاقاعة الى ؤن هظه املىا٠٢ ؾىاء الغاًٞت ؤو املخىاػهت جىػٖذ ٖلى البرهامجح

 .ؤخضهما ؤًا مً املى٢ٟحن

 موقف المعلق -3

 

 معلقموقف ال: 16عددالرسم البياني 

ٌ الخاؾٗت ٖىض جُغ٢هم ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت ب٣ىاة حناحؿمذ مىا٠٢ املٗل٣ مٗل٤ بغهامج اخخ٨غ  ،بالٞغ

واؾدىض في ابضاء مى٢ٟه الى ٖضًض املبرعاث اجهل بًٗها بهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت وجغ٦ُبتها  %100 وؿبت 9عوهضًٟى

ضم التزامها باآلحا٫ املدضصة لٗملها، و  ٣ت ٖمل عثِؿتها وجغ٦ؼ بًٗها ألازغ ٖلى زغ١ الهُئت لل٣اهىن ٖو ٍغ ٚاًاث َو

خذ حغاح املاضخي   خؿب ٢ىله.ال٣اهىن املىٓم للٗضالت الاهخ٣الُت الظي ْلم الىاؽ ٞو

 صفة الضيف -4

 

 انتماء الضيف: 17عددالرسم البياني 

: ٖلى ٖضة جىػٕ اهخماء الًُٝى  ُٞما  ،%45.45  يؿبتالخًىع ب٧اهذ لهم الخهت ألا٦بر في  ألاخؼاب الؿُاؾُتؤَٝغ

بالدؿاوي ٖلى ممثلحن  هامجما جب٣ى ، وجىػٕ %27.27ب حن في ال٣اهىن ٖذ اليؿبت املخب٣ُت مً الخًىع ٖلى مسخهّ جىّػ 

غ ؾاب٤ وممثلحن ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت.  مً املجخم٘ املضوي ووٍػ

100% 

 ضد
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ّ
٦ًُٝى في بغامج ٢ىاة الخاؾٗت زال٫ الٟترة املغنىصة في: خؼب خغ٦ت مكغوٕ  ألاخؼاب الؿُاؾُت التي خًغثل جمث

 .تجىوـ والخؼب الضؾخىعي الخغ وخؼب املاجمغ مً ؤحل الجمهىعٍ

 ٢ض  و
ّ
عي الخغ في شخو ججضع الاقاعة الى ؤن خًىع الخؼب الضؾخى و .2018ؤ٦خىبغ  26و  25و  23خًىعهم ؤًام ؼ جغ٦

ًُت يض هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ؤمام م٣غها  وعٞ٘ ٢يض  "ص٣ًاج"َال١ هظا الخؼب لخملت عثِؿخه جؼامً م٘ ب

خذ به حا٫ املدضصة لها خؿب  ما نغّ عثِؿت الهُئت وعثِـ الخ٩ىمت بؿبب جم٨حن الهُئت مً مىانلت مهامها زاعج لا 

 عثِؿت الخؼب.

ت و ٢اى ؾاب٤ بامل٨مت إلا ن )مىحر بً نالخت ولُلي خضاص(املسخهىن في هظا ال٣اهىن  خًغوا مً زال٫ مدامُح صاٍع

ُت لجمُٗت ال٣ًاة الخىوؿُحن )عويت  ٞسجل خًىعه مً زال٫املجخم٘ املضوي ؤما  .)ؤخمض نىاب( الغثِؿت الكٞغ

ٗت  .٦ما٢غافي(، ُٞما خًغث عثِؿت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ٦ًُٟت  ،إلبضاء عؤًه  خًغ الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 .ٖلُه الؿٟغ جذجحر بحغاء بٖاصة مدا٦مخه و بسهىم 

 المتدخل صفة -5

 

 : اهخماء املخضزل18الغؾم البُاوي ٖضص

  ًٍؤزغ  حنمخضزل وي الؿاب٤ الخام باهخماء ال٠ًُ، ٣ٞض سجلىا خًىع اُالغؾم البٖلى ٨ٖـ 
ّ
ً  ال جمث في وػٍٍغ

غ ؤمال٥ الضولت، وهى ما ًٟؿغ هُمىتٗضبالخ٩ىمت وهما وػٍغ ال مً مجمٕى  %70بيؿبت  نالٟاٖلحن الؿُاؾُح ٫ ووٍػ

 .%40ؾُاؾُت بيؿبت خؼاب وؤ %30جىػٖذ بحن ممثلحن ًٖ الخ٩ىمت بيؿبت  اهخماءاث املخضزلحن،

 جىوـ والخؼب الضؾخىعي الخغ، ٞابهىا عنضها خًىع  ٦ًُٝى في بغامج ال٣ىاة وهما: خؼب هضاء في خحن خًغ خؼبان

جي بمجلـ ،ل خًىعها ٦ًُٝى ّج ممثل ًٖ ٦خلت ؾُاؾُت زغي لم حس في  هىاب الكٗبوهي ٦خلت الاثخالٝ الَى

ٗت وعثِؿت الهُئت الخ٣ُ٣ت ا الىػٍغ الؿاب٤ ؤّم  شخو الىاثب بً ٞغج. خًىعهما وانال ٣ض وال٨غامت ٞؤخمض َٞغ

 اليؿبت  ٗت مًغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغٍوؿبت خًىع الىػ و٢ض اعجٟٗذ  .٦مخضزلحن بٗض ؤن خًغا ٦ًُٟحن
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هُئت الخ٣ُ٣ت ٞٓذ خا ، في خحن %) ٠ًُ٦10 )ؿبىت خًىعه م٣اعهت بي %20للمخضزلحن الى املسّههت  الجملُت 

با )وال٨غامت ٖلى   ٠ًُ٦ في بغامج ال٣ىاة. ا( م٣اعهت بيؿبت خًىعه%10هٟـ اليؿبت ج٣ٍغ

 مواقف الضيوف -6

 

 : مىا٠٢ الًُٝى19الغؾم البُاوي ٖضص

ٖجها حججا ٢اهىهُت وؤزغي واٖخمضوا في بىاء مىا٢ٟهم والضٞإ  هٓغ. ٖذ مىا٠٢ الًُٝى ٖلى ؤ٦ثر مً وحهتجىّػ 

التي جمحزث في ٧ل مً املىا٠٢  %28.57ؤ٦ثر مً َٝغ ٞبلٛذ وؿبتها  جىػٖذ املبرعاث ال٣اهىهُت ٖلى .ؾُاؾُت

ُت  في خحن بلٛذ وؿبتها  ،ت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملهامهاواملؿاهضة ملؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت وملىانلباملىيٖى

اع الٗضالت الاهخ٣الُت، ىانلت الهُئت ملهامها واملدؿمت مىا٢ٟها بالؿلبُت ججاه مؿاملىا٠٢ الغاًٞت مل في بىاء 42.86%

ٌ هغ اؾخٗمالها ٖلى الًُٝى الظًً جدؿمُاؾُت ٣ٞض ا٢خالدجج الؿ ؤما   .%100بيؿبت  مىا٢ٟهم بالٞغ

 مواقف المتدخلين -7

 

 مواقف المتدخلين: 21عددالرسم البياني 
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ا٢خهغث الدجج واملبرعاث ،  في خحن %75 بيؿبت والغاًٞحن %25 بيؿبت ال٣اهىهُت ٖلى املؿاهضًً جىػٖذ الدجج

م٨ً جٟؿحر ا٢.الؿُاؾُت ٖلى الغاًٞحن  ٖاصة مدا٦مت الىػٍغ ئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت  وإل هُل خهاع املخضزلحن املؿاهضًًٍو

ٗت باهخماء هاالء املخضزلحن الى  و٦ظل٪ با٢خهاع وػٍغ الٗض٫ في جضزله ٖلى الخٟؿحر  هظه الهُئتالؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 ال٣اهىوي.

غ فيو  ،ٖلى حجج ٢اهىهُت وؤزغي ؾُاؾُت ٣ٞض اٖخمضوا في بىاء مىا٢ٟهم  ن ا الغاًٞى ؤّم 
ّ
. هخماءاتهم َبُٗت اطل٪  ٢ض ؤز

لى 
ّ
ؼ ممث

ّ
صون مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت، خ٣ُُم ب في جضزالتهم ٖلى الجاهب الؿُاسخي املّخهل  الؿُاؾُت َغاٝ ألا بط ع٦

ت. ٦مضازلت ؤن ٌٗجي طل٪ ٖضم اٖخماصهم حدجا ٢اهىهُت  وػٍغ ؤمال٥ الضولت والكاون ال٣ٗاٍع
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III-  في القىواث إلاذاغّيت الػدالت الاهخقاليتغالمي مؼ هخائج الخػاطي إلا 

 اذاعة موزاييك أف أم

 

 المدة الزمنية المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية -1

 نوع البرنامج المدة الزمنية

 ميدي شو 02:14:14

 احلي صباح 00:03:53

 موجز االخبار 00:15:28

 المجموع العام 02:33:35

 الحيز الزمني المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقالية :4جدول عدد

في حُُٛتها ملىيٕى الٗضالت  , زههذ بطاٖت مىػاًُ٪ ؤٝ ؤم ؾاٖخحن و زالر و زالزىن ص٣ُ٢ت و زمـ و زالزىن زاهُت

 .2018ؤ٦خىبغ  28ؤ٦خىبغ بلى  22الاهخ٣الُت في الٟترة املمخضة مً 

ت "مُضي،جىػٖذ هظه املضة الؼمىُت ٖلى ؤ٦ثر مً بغهامج  ، قى " بدىالي ؾاٖخحن و عب٘ و ٧ان مٗٓمها في املجلت إلازباٍع

 الؿبذ و ألاخض.ًىمي ٖلى امخضاص ؤًام ألاؾبٕى باؾخثىاء بغهامج  ًخم بثه وهى 

ت بؼمىُت ٣ٞض جىّػ الضة املا ما جب٣ى مً ؤّم   3و بغهامج "ؤخلى نباح" ب ،زاهُت 28ص٣ُ٢ت و  15ٕ ٖلى املىاححز إلازباٍع

الاهخ٣الُت في  لتؤ٦بر خحز ػمجي ملىيٕى الٗضا بطاٖت مىػاًُ٪ زههذ ه، ولئنلى ؤهوججضع إلاقاعة ب زاهُت. 53ص٢اث٤ و 

ُت بٖاصة مدا٦مت  مضي ها للٗضالت الاهخ٣الُت ٖلى ػاوجحن وهما٢في جُغّ  ال٣ىىاث إلاطاُٖت، ٣ٞض ا٢خهغث حُُٛتها قٖغ

ٗت" و وػٍغ الضاز  .ج٣ُُم  ؤصاء هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت َىا٫ مضة ٖملها لُت الؿاب٤ "ؤخمض َٞغ

 موقف الصحفي -2

 

 الصحفي موقف: 21عددالرسم البياني 

 

94% 

6% 

 موضوعي

 ضد
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ُت وطل٪  املخٗل٣ت بمىيٕى مىانلت ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت مىا٠٢ صخٟحي مىػاًُ٪ ؤٝ ؤم جمحزث باملىيٖى

  .مً مجمٕى املىا٠٢ %6 في خحن مثلذ املىا٠٢ املٗاعيت لهظا املىيٕى ،%94بيؿبت 
ّ
ؼث املىا٠٢ املخىاػهت و لئن جغ٦

ت بحن الًُٝى صون اهدُاػ  خُث ا٢خهغ مى٠٢ الصخُٟحن ٖلى بصاعة الخىاع  ،في بغامج "مُضي قى" و املىاححز إلازباٍع

ٞةن املىا٠٢ الغاًٞت جغ٦ؼث ؤؾاؾا في بغهامج " ؤخلى نباح " خُث ؤبضي ميكِ   ،ه٣ل ألازباع صون حٗل٤ُلخضهم و 

ٗت" جمٓهغث  ٦ماٖاصة مدا٦مخه و جذجحر الؿٟغ ٖلُه. عاًٞا ب ،البرهامج حٗاَٟه م٘ الىػٍغ الؿاب٤ "ؤخمض َٞغ

ُت مً زال٫ حُُٛت حملت ٦ةخالت مل٠ "  ،هل بال٣ًاًا املُغوختما ًخّ املىا٠٢ املسخلٟت و املخٗاعيت في  املىيٖى

ٗت" ٖلى الىُابت الٗمىمُت و ج٣ُُم  ؤصاء هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت، و الخىٕى الخانل في اهخماءاث الًُٝى و  ؤخمض َٞغ

 املخضزلحن و جىٕى ازخهاناتهم.

 المعلقموقف  -3

 

 موقف المعلق: 22عددالرسم البياني 

حن .وحاءث ٧ّل مضازالتهم في البرهامج الُىمي  ُّ ٣حن صخٟ
ّ
جضاو٫ ٖلى الخٗل٤ُ في بطاٖت مىػاًُ٪ ؤٝ ؤم زالزت مٗل

 و  .2018ؤ٦خىبغ  26ؤ٦خىبغ و 25"مُضي قى" ًىمي  
ّ
ُت ،خُث لم ًىداػوابامل 83ؿمذ مىا٢ٟهم في اح  اثت مجها باملىيٖى

ت  بلى وحهت هٓغ مدضصة ؾىاء لألَغاٝ الؿُاؾُت  املٗىُت بالجض٫ خى٫ مىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت ؤو الهُئت املكٞغ

 بال٣ىاهحن املىٓمت لهظا املؿاع. والالتزام،الابخٗاص ًٖ ٧ل الخجاطباث الؿُاؾُت  ؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت صاٖحن بلىٖلى م

اص ُٞما بلٛذ ٗت ،واملثّمىت ملؿاع الٗضالت الاهخ٣الُتوؿبت املىا٠٢ املؿاهضة إٖل  17  ة مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 باملاثت ٣ِٞ مً حملت املىا٠٢.

 

 

83% 

17% 

 مع موضوعي
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 الضيف صفة -4

 

 انتماء الضيف: 23عددالرسم البياني 

ذ اهخماءاث الًُٝى لدكمل ؤخؼابا ؾُاؾُت و ممثل ًٖ الخ٩ىمت و مسخهحن في ال٣اهىن و هاقُحن باملجخم٘  جىٖى

هُمىذ ألاخؼاب الؿُاؾُت و املسخهىن في ال٣اهىن ٖلى و املضوي و وػٍغ ؾاب٤ و ممثلحن ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت. 

ٖلى  ٢ض ا٢خهغ  خًىع الًُٝى مً ألاخؼابوججضع إلاقاعة بلى ؤن  مجهمال٩ل  % 33.33 يؿبتاهخماءاث الًُٝى ب

مً زال٫ الىاثب بمجلـ هىاب  2018ؤ٦خىبغ  22" مُضي قى" ًىمخؼب خغ٦ت مكغوٕ جىوـ الظي خًغ في بغهامج 

٦ما ا٢خهغ  ،2018ؤ٦خىبغ  26الكٗب " الصخبي بً ٞغج " و ٦ظل٪ ؤمُىه الٗام " مدؿً مغػو١ " بىٟـ البرهامج ًىم 

و طل٪ في بغهامج "مُضي قى" ًىم  ،سلٝى و ؤخمض نىابؾ٠ُ الضًً م حنُداماملٖلى هحن في ال٣اهىن املسخ ىع خً

شخي ًٖ هُئت الخ٣ُ٣ت و  .ؤما ب٣ُت الًُٝى ٞخمثلىا في2018ؤ٦خىبغ  24 ٗت وػٍغ زالض ال٨َغ ال٨غامت و ؤخمض َٞغ

ل٩ل مجهما. و جمدىعث مضازالث الًُٝى ؤؾاؾا خى٫ الجض٫ الخانل خى٫ بٖاصة   %16.67الضازلُت الؿاب٤ بيؿبت 

ٗت" وج٣ُُم  وال٨غامت. الخ٣ُ٣ت هُئت اصاء مدا٦مت " ؤخمض َٞغ

 المتدخل  صفة -5
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 نتماء المتدخلا :24 عددالرسم البياني 

 ؤمال٥ وػٍغ الٗض٫ وػٍغ وهما الخ٩ىمت ًٖ ممثلحن في جمثلذ الًُٝى باهخماءاث م٣اعهت ازغي  اهخماءاث اهًاٞذ

ت والكاون الضولت  .املضوي املجخم٘ ًٖ ممثلحن و٦ظل٪ ال٣ٗاٍع

 ٖذجىىّ  ٦ما ،الًُٝى باهخماء م٣اعهت% 41.67 يؿبتب الخضزالث مً رألا٦ب الىهِب ٖلى الؿُاؾُت ألاخؼاب خاٞٓذ

 . الاعاصة جىوـ وخغ٦ت جىوـ هضاء وخغ٦ت الجهًت خغ٦ت خؼب:  الخالُت ألاخؼاب لدكمل

ٗت ؤخمض) ؿاب٤ال ىػٍغالو  وال٨غامت الخ٣ُ٣ت هُئت ًٖ ممثلحن ٖلى بالدؿاوي  املخضزلحن اهخماءاث ب٣ُت جىّػٖذ ( َٞغ

 .مجهم ل٩ل% 8.33 يؿبتب  املضوي املجخم٘ممثلحن ًٖ و 

  املضوي املجخم٘ ؤن الى الاقاعة وججضع
ّ
ؿ٨غي  بجمُٗت هاقِ ٖبر لجضز  بغا٦ت ٢ًُت في هم٦متّ  ؾاب٣ا خى٦م ؾاب٤ ٖو

 .الؿاخل

 مواقف الضيوف -6 

 

 : مواقف الضيوف25عددالرسم البياني 
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ٗت ؤخمض مدا٦ت ٖاصةإل  مى٠٢ عاٌٞ بحن الًُٝى مىا٠٢ جغاوخذ  ؾلبي ج٣ُُم مً ٢بل الضواثغ املسخهت جسلله َٞغ

 للهُئت ًجابيب ج٣ُُمجسلله  املدا٦مت ٖاصةإل  مى٠٢ مؿاهضو  ؤقٛالها، اجهاء الى والضٖىة وال٨غامت الخ٣ُ٣ت هُئت لصاء

ت  .الاهخ٣الُت الٗضالت مؿاع ٖلى املكٞغ

 الؿُاسخي الدجاج هُمً ولئن. الؿُاسخي والجض٫ ال٣اهىوي الدجاج بحن في جإؾِـ مىا٢ٟها الًُٝى مضازالثجغاوخذ 

 اهدهغ. و٢ض %50 بيؿبت ال٣اهىهُت ألاؾاهُض ٖلى ع٦ؼث املؿاهضًً مىا٠٢ نٞة% 75 بيؿبت الغاًٞحن مىا٠٢ ٖلى

 الخ٣ُ٣ت هُئت اصاء ج٣ُُم ٖلى ،جىوـ مكغوٕ خغ٦ت خؼب ممثلي وزهىنا ،باليؿبت للمٗاعيحن الؿُاسخي الدجاج

ىُت املهالخت الى والضٖىة وال٨غامت  زهىنا، املؿاهضًً ىا٠٢ٖلى م ال٣اهىوي هُمً الدجاج ُٞما .الكاملت الَى

شخي زالض الؿُض وال٨غامت الخ٣ُ٣ت هُئت ممثل له جمدىع  الظي  ال٨َغ
ّ
ُت خى٫  جضز  املؿاولحن مدا٦مت ٖاصةب قٖغ

 ٖلى بضوعها جدُلها التي الٗمىمُت الىُابت ٖلى ؤمامها املازلت ال٣ًاًا اخالت للهُئت ًدُذ ال٣اهىن  ؤن باٖخباع الؿاب٣حن

 .اٞحه للىٓغ الاهخ٣الُت الٗضالت في املخسههت ال٣ًاثُت الضواثغ

 مواقف المتدخلين -7

 

 المتدخلين : مواقف26عددالرسم البياني 

ُت املىا٠٢ مً ٧ل ٖلى ال٣اهىوي الدجاج جىّػٕ  جىػٖذ ُٞما ،%50بيؿبت  الغاًٞت واملىا٠٢ %50بيؿبت  املىيٖى

لت الؿُاؾُت املبرعاث
ّ
 .%44.44 بيؿبت والغاًٞحن% 55.56 بيؿبت املؿاهضًً ٖلى لحنزاملخض ملىا٠٢ املك٩

م٨ً  املخضزلحن نٟت َبُٗت بلى والؿُاؾت ال٣اهىن  بحن املخضزلحن حجج جىػٕ في اليؿبي الخىاػن  هظا جٟؿحر ٍو

 في ازخلٟىاالظًً  ؿُاؾُحنال ٟاٖلحنوال وال٨غامت الخ٣ُ٣ت هُئت ًٖ حنمثلوامل املىخمحن لؿل٪ املداماة بحن املتراوخت

 .الاهخ٣الُت الٗضالت مؿاع ج٣ُُم
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ت والكاون ؤمال٥ وػٍغ٧ان مسخلٟا ًٖ مى٠٢   الٗض٫ وػٍغ مى٠٢ ؤّن  بلى الاقاعة وججضع م ال٣ٗاٍع  لىٟـ اهخمائهما ٚع

ت شخهُاث ملٟاث بخالت في ال٣اهىهُت الجىاهب ٖلى الٗض٫ وػٍغ مى٠٢ اعج٨ؼ خحن ٟٞي . الخ٩ىمي الجهاػ ُّ  مٗى

 ،اٖخبر ٢غاعها مهضا٢ُت في حك٨ُ٪ ؤو للهُئت اهدُاػ صون  املسخهت ال٣ًاثُت الضواثغ ٖلى الاهخ٣الُت الٗضالت بمؿاع

ت ؤم وػٍغ ٗت ؤخمض الؿُض مدا٦مت بٖاصةال٥ الضولت والكاون ال٣ٗاٍع  .زغ٢ا لل٣اهىن  َٞغ
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 اذاغت شمع أف أم

 

 المدة الزمنية المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية -1

 اسم البرنامج المذة السمنية

 ماتَنال  00:27:38

 موجز  00:05:58

 هنا شمس  01:15:18

 المجموع العام 01:48:54

 الحيز الزمني المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقالية :5جدول عدد

زههذ اطاٖت قمـ ؤٝ ؤم في حُُٛتها ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت ؾاٖت وحؿ٘  وؤعبٗحن ص٣ُ٢ت زال٫ الٟترة املمخضة 

ت "املاجِىا٫" و "هىا قمـ" اللظان ، جىػٖذ هظه املضة الؼمىُت بحن املىا 2018ؤ٦خىبغ  28ؤ٦خىبغ و 22بحن  ححز الازباٍع

الخحز ألا٦بر مً هظه املضة الؼمىُت بخسهُو "هىا قمـ"  وألاخض و٢ض اهٟغص بغهامجًبثان ًىمُا باؾخثىاء ًىمي الؿبذ 

ُت اؾخمغاع ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت ٦ؤ 26و  25وطل٪ بؿاٖت وزمؿت ٖكغ ص٣ُ٢ت ًىمي  خىبغ للخضًث ًٖ مضي قٖغ

 ،ؤ٦خىبغ 26و  25و  24خىالي هه٠ ؾاٖت جىػٖذ بحن ؤًام  للمىيٕى ا بغهامج"  املاجِىا٫"  ٣ٞض زهو، ؤمّ وال٨غامت

ُت ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامتوجمدىعث خى٫ مىيٕى ب  .ٖاصة مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ ومضي قٖغ

 موقف الصحفي -2

 

 موقف الصحفي: 27عددالرسم البياني 

ُت والخىاػن زال٫ حُُٛتهم ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت بةط ُٟحنصخالجمحز مى٠٢  .٣ٞض اٖت قمـ ؤٝ ؤم باملىيٖى

مل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت واملخٗل٣ت ؤؾاؾا بمىانلت ٖ ،خُاص ٖىض مىا٢كت الى٣اٍ التي ؤزاعث حضال ؾُاؾُاالتزمىا ال

100% 

 موضوعي
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يو٢ض اجب٘ الصخملخضزلحن. لًُٝى وامسخل٠ آعاء ا ٖلى الخىاػن بحن .٦ما خاٞٓىا
ّ

، باعألازفي وكغاث  ُٟىن هظا الخمشخ

 صون اهدُاػ. الؿُاؾُحنالٟاٖلحن  وحهاث هٓغ مسخل٠  بط ا٦خٟىا بى٣ل

 موقف المعلق -3

 

 : موقف المعلق28عددالرسم البياني 

ُت بيؿبت  جىاػن بحن مسخل٠  اط ٖملىا ٖلى اًجاص %75احؿمذ مىا٠٢ املٗل٣حن في بغهامج املاجِىا٫ في ؤٚلبها باملىيٖى

ُت نالخُاث هُئت  وحهاث الىٓغ  ًغوعة ُٞما ًخٗل٤ بو  ،الخ٣ُ٣ت وال٨غامت مً هاخُتزانت ُٞما ًخٗل٤ بمضي قٖغ

خماص في   بٌٗ ألاخُان ٖلى ال٣ىاهحن طاث الهلتمىانلت مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت مً هاخُت ؤزغي اياٞت الى الٖا

 ؤمّ  .ئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامتلخىيُذ مؿإلت ٖضم الخمضًض في آحا٫ ٖمل هُ
ّ
مً  %25لذ ا املىا٠٢ املٗاعيت ٣ٞض مث

مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ لهالخُاث هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت في ٖال٢ت بةٖاصة مجمل مىا٠٢ املٗل٣حن وجًمىذ ه٣ضا 

ٗت.  ؤخمض َٞغ

 الضيف  صفة -4

 

 : انتماء الضيف29عددالرسم البياني 
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ً عثِؿت الهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ومىحر .جمحز جىػٕ اهخماء الًُٝى بالدؿاوي  ٗىص طل٪ الى اؾخًاٞت ؾهام بً ؾضٍع َو

 37ؤ٦خىبغ في خهخحن مخخالُحن مً بغهامج هىا قمـ م٘ جسهُو  26و  25بً نالخت ٦مسخو في ال٣اهىن ًىم 

 ص٣ُ٢ت ل٩ل مً الًُٟحن ملىا٢كت املىايُ٘ املخٗل٣ت بمهام هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت.

 المتدخل صفة -5

 

 : انتماء المتدخل31عددالرسم البياني 

 جىّػ 
ّ
ل ًٖ ممثازغ   ونى٠ ، %80التي بلٛذ وؿبت خًىعهم لحن بلى نىٟحن وهما ألاخؼاب الؿُاؾُت ٕ اهخماء املخضز

املخضزلحن ٖلى  ٧ّل  و٢ض ا٢خهغ خًىع  مً مجمٕى املخضزلحن .  %20 هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت بلٛذ وؿبت خًىعه

ؤ٦خىبغ مً زال٫ بث حسجُالث ملضازالث هىاب ًٖ خؼب خغ٦ت  هضاء جىوـ وخؼب  26وطل٪ ًىم  بغهامج املاجِىا٫

ذ عثِؿت هُئت خغ٦ت الجهًت  اياٞت الى جضزل عثِؿت الخؼب الضؾخىعي الخغ ٖبر الهاج٠ وبث م٣ُ٘ مسجل لخهٍغ

 الخ٣ُ٣ت وال٨غامت في بغهامج هىا قمـ.
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 مواقف الضيوف -6

 

 مواقف الضيوف :31عددالرسم البياني 

.خُث مٗاعيحن ملىيٕى الخمضًض في ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامتالًُٝى بالدؿاوي بحن مؿاهضًً و  اه٣ؿمذ مىا٠٢

ل الٟهل  ُت ىٓم للٗضالت الاهخ٣الُت مً ال٣اهىن ألاؾاسخي امل 18ازخلٟىا  في ٢غاءة وجإٍو ٖمل الهُئت ،ومضي قٖغ

 .بةٖاصة املدا٦ماث  تاملخٗل٣مجها تها زانت او٢غاع 

 مواقف المتدخلين -7

 

 : مواقف المتدخلين31عددالرسم البياني 

جغاوخذ مىا٠٢ املخضزلحن املؿاهضة ملىانلت ؤٖما٫ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت بحن الؿُاسخي وال٣اهىوي خُث اٖخمضث 

مضازل ة هاثب خغ٦ت الجهًت ٖلى حجج ؾُاؾُت في ٖال٢ت باوسخاب هىاب هضاء جىوـ ومكغوٕ جىوـ مً البرملان 

 مع  ضد 

50,00% 50,00% 

 حجج قانونية

 مع    ضد

100,00% 

50,00% 

0,00% 

50,00% 

 حجج سياسية

 حجج قانونية
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٣ُت وال٨غامت ٖلى حجج ٢اهىهُت في مضازلتها اخخجاحا ٖلى مىانلت ٖمل الهُئت في خحن اؾدىضث عثِؿت هُئت الخ٣

 املسجلت مً بغهامج هىا قمـ.

ؤما باليؿبت ملىا٠٢ املخضزلحن املٗاعيحن ٣ٞض اؾدىضث حمُٗها الى مبرعاث ؾُاؾُت مجها مضازلت هاثب ًٖ هضاء 

ذ الىىاب ٖلى ٖضم الخمضًض في ٖ ،وكاٍ هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ٞحها مىانلت جىوـ اهخ٣ض م جهٍى ومضازلت  ،ملهاٚع

 عثِؿت الخؼب الضؾخىعي الخغ التي ع٦ؼث ٖلى مىيٕى الا٢هاء الؿُاسخي في مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت.
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 اذاعة جوهرة أف أم

 

 المدة الزمنية المخصصة لتغطية موضوع العدالة االنتقالية -1

 اسم البرنامج المذة السمنية

حراٍر كالم  46: 09: 00  

00:09:31 Politica 

 االخبار 00:06:05

 صباح الورد 00:03:35

 المجموع العام 00:28:57
 الحيز الزمني المخصص لتغطية موضوع العدالة االنتقالية :6جدول عدد

 

ٖ ذ ه  ظه امل  ضة  جىّػ  .و٢ضالٗضال ت الاهخ٣الُ  ت م  ا ٣ً اعب هه  ٠ ؾ  اٖتّهه ذ بطاٖ  ت ح  ىهغة ؤٝ ؤم ف ي حُُٛته  ا ملىي  ٕى  ز

ت وبغهامج ٖلى   (.politica بغهامج " بىلُد٩ُا")و  "٦الم الخغاًغبغهامج "و  "نباح الىعص "املىاححز الازباٍع

ت   ص٢ اث٤ وؾ خت وؤعبٗ ىن ص٣ُ٢ ت جُّغ٢ ذ ٞحه ا  حؿ ٗت 2018ؤ٦خ ىبغ  26و 25ً ىمي  "٦الم خغاً غ"زههذ املجلت الازباٍع

ٗت وطل٪ في ٣ٞغة "وبٖاصة مدا٦مت ا،هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت  بلى  اهتهاء احا٫ ٖمل  ".la revue لىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

ب ا هٟ  ـ امل  ضة ٖى ض اؾخً  اٞت عثِؿ  ت الخ  ؼب الضؾ خىعي ٖبح  ر مىس  خي ً  ىم  ٣ٞ  ض زّه  و  politicaبغه  امج ؤّم ا      22ج٣ٍغ

٩ي عثِـ خغ٦ت جىوـ بلي ألامام ًىم  2018ؤ٦خىبغ   .2019ؤ٦خىبغ  23واؾخًاٞت ٖبُض البًر

ح ال  ىعص" م  ا ٌٗ  اص٫ ز  الر ص٢  اث٤  لى٣  ض ن  با"بغه  امج م  ً   « le chronique du jourذ ؤلٟ  ت ًىؾ  ٠ ف  ي ٣ٞ  غة  وزّهه  

ٗت مً ٢بل الىُابت الٗمىمُت.جذجحر الؿٟغ ٖلى الىػٍغ الؿاب٤ ؤ حغاءب  خمض َٞغ

 موقف الصحفي -2

 

 : موقف الصحفي32عددالرسم البياني 

100% 

 موضوعي



36 
 

 
ّ
ُت خؿمذ مىا٠٢ صاح لت الاهخ٣الُت، خُث ا٦خٟى  م٣ّضمى ضاؤزىاء حُُٛتهم ملل٠ الٟٗحي حىهغة ؤٝ ؤم باملىيٖى

ت  بلى مى٠٢ مدّضص ٖىض حٗل٤ُ. ن صو  بى٣ل الخبر  وكغاث ألازباع  مىا٢كت مهام  ٦ما لم ًىدؼ ميكُى البرامج الازباٍع

 اصة مدا٦مت وػٍغ الضازلُت الؿاب٤.هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ومؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت واٖ

 المعلق موقف -3

 

 : موقف المعلق33عددالرسم البياني 

ٗت ٖلى الضواثغ ال٣ًاثُت املسخهت  اه٣ؿمذ مىا٠٢ املٗل٣حن بحن عاٌٞ إلخالت مل٠ وػٍغ الضازلُت الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

ُت مخىاػهت.بحن و  ،م٘ ؤلٟت ًىؾ٠  chronique du jourوحاء طل٪ في ٣ٞغة ، ت مىيٖى  مىا٠٢ جٟؿحًر

 الضيف صفة -4

 

 : انتماء الضيف34عددالرسم البياني 

ٖبحر مىسخي  وهما خؼاب ؾاؾُت٢ُاصًحن ل  لم حؿخ٠ً حىهغة ؤٝ ؤم للخضًث ًٖ مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت ؾىي 

٩ي عثِـ خؼب خغ٦ت جىوـ بلى ألامام  ،عثِؿت الخؼب الضؾخىعي الخغ  politicaوطل٪ في بغهامج ،والؿُض ٖبُض البًر

67% 

33% 

 موضوعي

 ضد
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1,5
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 أحزاب سياسية
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ٗت وجذجحر  و٢ض جُّغ١ ٦الهما. 2018ؤ٦خىبغ  23و 22ًىمي  ؿٟغ ٖلُه واحا٫ اهتهاء الملىيٕى بٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

 .2018ماي  31 ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ًىم

 المتدخل  صفة -5

 

 : انتماء المتدخل35عددالرسم البياني 

بي وػٍغ الٗض جىّػٕ اهخماء املخضزلحن بلى نىٟحن وهما الٟهل  الجاهب ال٣اهىوي لخٟؿحر ٫، الظي ع٦ؼ ٖلى ٚاػي الجٍغ

ٗت ٖلى يىء الجض٫ بم٩اهُت ( مً الضؾخىع الظي ًسّى٫ لل٣ًاء9)الى٣ُت  148 ٫ ضالج بٖاصة مدا٦مت ؤخمض َٞغ

الظي جدضر ًٖ يغوعة ححر ٖلي الٍٗغٌ وال٣ُاصي في خغ٦ت الجهًت  املدا٦مت،ال٣اثم خى٫ مضي ٢اهىهُت بٖاصة 

 الاهخ٣الُت.اؾخ٨ما٫ مؿاع الٗضالت الًغع و 

 مواقف الضيوف -6

 

 : مواقف الضيوف36عددالرسم البياني 

ًها عثِؿت الخؼب الضؾخىعي الخغ ّٖبرث ٖبحر مىسخي  مٗخبرة ؤجها حٗمل  هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت، الؾخمغاع ٖملًٖ ٞع

اع   الاهخ٣الُت. الٗضالتغ ٞحها ال٣ًاء ًدىافى م٘ هٓ ؾب٤ ؤن ؤن اٖاصة ٞخذ ملٟاث مكّضصة ٖلى ،ال٣اهىويزاعج إلَا

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

ممثل عن هيئة الحقيقة  ممثل عن الحكومة أحزاب سياسية
 والكرامة

 موضوعي ضد 

50,00% 50,00% 

 موضوعي ضد 
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٩ي  عثِـ خؼب خغ٦ت جىوـ بلى ألامام  ٦ما طهب  اؾخٛغابه مً بٖاصة  في هٟـ الاججاه ،خُث ّٖبر ًٖٖبُض البًر

ٗت في ٢ًُت ؾب٤ لل٣ًاء ؤن بّذ مدا٦مت   مٓلمت في خ٣ّه. ٞحها ،مٗخبرا طل٪ ؤخمض َٞغ

 مواقف المتدخلين -7

 

ض وػٍغ الٗض٫.ال٣اهىوي  عج٨ؼث مىا٠٢ املخضزلحن ٖلى الدجاجا
ّ
ال٣اهىهُت  ٖلى يغوعة الغحٕى بلى الىهىم ،خُث ؤ٦

٤ بالجض٫ الخانل خى٫ بٖاصة مدا٦مت ؤخمض
ّ
ٗت ،مىّضخا ُٞما ًخٗل ما جم الخد٤ُ٣ ُٞه مً ٢بل هُئت  ؤّن  َٞغ

 بلى الضواثغ املسخهت بهٟت آلُت. بضوعها الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ًدا٫ بلي الىُابت الٗمىمُت التي جدُله

للٟٗى الٗام ٣ًىم ٖلى ال٨ك٠  مكغوٕ  ٢اهىن بمجلـ هىاب الكٗب صعاؾت ؤهه ؾ٦٘٣ُما ؤوضر ٖلي الٍٗغٌ 

تراٝ بالخ٣ُ٣ت خظاع وحبر الًغع للطخاًا  ،والٖا  ما٦ضا ٖلى يغوعة اؾخمغاعمؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت. والٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعي

100,00% 

 حجج قانونية
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IV-   ةاستنتاجات عام 
 ًم٨ً ببضاء املالخٓاث الخالُت:  2018ؤ٦خىبغ  28 جهاًت ؤ٦خىبغ بلى 22مً  بضاًت َىا٫ ٞترة الغنض التي امخضث

 ٗت ٖلى الىُابت الٗمىمُت  اؾخإزغ مىيٕى و ج٣ُُم ؤصاء هُئت الخ٣ُ٣ت و ،بخالت مل٠ الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

ت.  ال٨غامت بالخحز ألا٦بر مً الخُُٛت ؾىاء في ال٣ىىاث إلاطاُٖت ؤو الخلٍٟؼ

  ت َىا٫ ٞترة الغنض و زهىنا الجض٫ جإزغث المُت ملىيٕى الٗضالت الاهخ٣الُت بالخضار الجاٍع الخُُٛت إلٖا

 خؼب هضاء جىوـ  للجلؿت الٗامتهىاب غامت ،و م٣اَٗت الخانل خى٫ اهتهاء ؤقٛا٫ هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨

ٗت ٣ضة بمجلـ هىاب الكٗب ٖلى زلُٟتاملىٗ مً ٢بل الضواثغ  بٖاصة مدا٦مت الىػٍغ الؿاب٤ ؤخمض َٞغ

 .املسخهت

 المُت بمًمىن الجض٫ ا حٗل٤ مً ال٣اهىن املىٓم ملؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت  18الٟهل  ل٣اهىوي في الخُُٛت إلٖا

 .املخٗل٤ بمضة ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت

  ت ال٣اهىهُت, خُث اه٣ؿم ُت بٖاصة املدا٦مت مً الؼاٍو ٦ما قمل ؤًًا هظا الجض٫ ال٣اهىوي مضي قٖغ

اصة الىٓغ في ٢ًُت بذ ٞحها ال٣ًاء ؾاب٣ا ملخضزلىن بحن ا مً الضؾخىع  148ٖلى الٟهل  مغج٨ؼا الغاٌٞ اٖل

 الخىوسخي في ٣ٞغجه الخاؾٗت و ٖلى ٞهى٫ مً ال٣اهىن املىٓم للٗضالت الاهخ٣الُت.

 .جغ٦ؼ الجض٫ الؿُاسخي ٖلى ج٣ُُم ؤصاء هُئت الخ٣ُ٣ت و ج٣ُُم مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت 

 هُئت ال٣اهىن، في مسخهىن  ؾُاؾُت، اخؼاب) ٖا في مؿخىي ؤنىاٝ الًُٝى واملخضزلحنٓىا جىىّ لئن الخ 

ت ال٣ىىاث ٖضًض في بُٗجها ؾُاؾُت ؤخؼاب لخًىع  جغ٦ؼا الخٓىا ٞةهىا...( وال٨غامت الخ٣ُ٣ت  والاطاُٖت الخلٍٟؼ

ىُت ال٣ىاة باؾخثىاء ا ؤ٦ثر ٧اهذ التي ألاولى الَى  .واملخضزلحن الًُٝى مؿخىي  في جىٖى

 ٗت ؤخمض الؿاب٤ للىػٍغ الٞخا اخًىع  عنضها  الاطاُٖت ال٣ىىاث ٧ل في ٠ًُ٦ او ٦مخضزل ؾىاء َٞغ

ت  .والخلٍٟؼ

 ت والكاون الضولت ؤمال٥ وػٍغي  مىا٠٢ في الخانل الخباًً الغنض زال٫ مً الخٓىا غ ال٣ٗاٍع  في الٗض٫ ووٍػ

ٗت ؤخمض" الؿاب٤ الىػٍغ مدا٦مت بةٖاصة ًخهل ما  ".َٞغ

 وبضعحت ،ؤؾاؾا الخاؾٗت ٢ىاة في الؾخمغاع ٖمل هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت الغاًٞت الصخُٟحن ىا٠٢م جغ٦ؼث 

ُت املىا٠٢ هُمىذ ُٞما حىهغة، واطاٖت ؤم ؤٝ مىػاًُ٪ في ؤ٢ل  .ال٣ىىاث ب٣ُت ٖلى املىيٖى

 المُت الخُُٛت جغ٦ؼث ت املجالث في الغنض ملىيٕى الٖا ت اليكغاث في ب٨ثحر ؤ٢ل وبضعحت الازباٍع  .الازباٍع
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 قائمة المالحق

1ملحق عدد   

ًخػلق بأخكام مخصلت بالػدالت الاهخقاليت وبقضاًا مسجبطت  2104جوان  02مؤزخ في  2104لظىــت  07قاهـــون أطاس ي غدد 

 )0)2100فيفسي  28و 2101دٌظمبر  07بالفترة املمخدة بين 

 باؾم الكٗب،

جي الخإؾِسخي،  وبٗض مهاص٢ت املجلـ الَى

 : ًهضع عثِـ الجمهىعٍت ال٣اهىن ألاؾاسخي لاحي هّهه

  ال جسً٘ للماازظة الجؼاثُت ألاٞٗا٫ التي جم ال٣ُام بها مً ؤحل جد٤ُ٣ الثىعة وبهجاخها في الٟترة املمخضة بحن  الفصل ألاّول 

 .2011ُٟٞغي  28و 2010صٌؿمبر  17

ب ؤخض جل٪ ألاٞٗا٫ املظ٧ىعة في املضة املدضصة، ًخمّخ٘ وباليؿبت ملً جمذ ماازظجه بد٨م اجهل به ال٣ًاء مً ؤحل اعج٩ا

م الى٦الء الٗامىن ملدا٦م الاؾخئىاٝ ٧ل خؿب ازخهانه قهاصة في الٛغى
ّ
عي الٗام و ٌؿل  .بالٟٗى الدكَغ

خضاءاث املًُٟت بلى ؾ٣ٍى قهضاء الثىعة ؤو بنابت حغخاها اهتها٧اث حؿُمت ٖلى مٗجى الٟهلحن  ـ 2الفصل   8و 3حٗخبر الٖا

 .املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت و جىُٓمها 2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53مً ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص 

مً ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص  42  في نىعة بخالت هُئت الخ٣ُ٣ت و ال٨غامت ملٟاث بلى الىُابت الٗمىمُت ٖمال بالٟهل  3الفصل 

املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها ٞةن الىُابت الٗمىمُت جدُلها آلُا  2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53

  .مً هٟـ ال٣اهىن ألاؾاسخي 8للضواثغ ال٣ًاثُت املخسههت املىهىم ٖلحها بالٟهل 

ت الخٗهض بها مهما ٧ان الُى  ع الظي ج٩ىن بمجغص بخالت الىُابت الٗمىمُت امللٟاث بلى الضواثغ املخسههت ٞةجها ج٩ىن ناخبت ؤولٍى

 .ُٞه

ش هظا ال٣اهىن بنضاع ألاوامغ املىهىم ٖلحها بال٣اهىن  4الفصل    ًخىلى عثِـ الخ٩ىمت في ؤحل ؤ٢هاه ؤعبٗت ؤقهغ مً جاٍع

 .املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها 2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53ألاؾاسخي ٖضص 

ظ ٣٦اهىن مً ٢ىاهحن الضولتًيكغ هظا ال٣اهىن ألاؾاسخي بالغاثض ا ّٟ ى  .لغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ٍو

 .2014حىان  12جىوـ في 

 عثِـ الجمهىعٍت

 مدمض املىه٠ املغػوقي
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2ملحق عدد   

 قاهون أطاس ي غدد 53 لظىت 2103 مؤزخ في 24 دٌظمبر 2103 ًخػلق بئزطاء الػدالت الاهخقاليت وجىظيمها

 باؾم الكٗب،

جي الخإؾِسخي  .وبٗض مهاص٢ت املجلـ الَى

 : ًهضع عثِـ الجمهىعٍت ال٣اهىن ألاؾاسخي لاحي ههه

 الػىوان ألاول 

ف الػدالت الاهخقاليت وضبط مجاالتها  في حػٍس

 الباب ألاول 

ف الػدالت الاهخقاليت  في حػٍس

الفصل ألاول    الٗضالت الاهخ٣الُت ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن هي مؿاع مخ٩امل مً لالُاث والىؾاثل املٗخمضة لٟهم ومٗالجت 

خباع لهم بما  ماضخي اهتها٧اث خ٣ى١ إلاوؿان ب٨ك٠ خ٣ُ٣تها ومؿاءلت ومداؾبت املؿاولحن ٖجها وحبر يغع الطخاًا وعص الٖا

غسخي يماهاث ٖضم ج٨غاع الاهتها٧اث والاهخ٣ا٫ مً خالت  ىز٣ها ٍو دٟٔ الظا٦غة الجماُٖت ٍو ًد٤٣ املهالخت الىَىُت ٍو

 .الاؾدبضاص بلى هٓام صًم٣غاَي ٌؿاهم في ج٨َغـ مىٓىمت خ٣ى١ إلاوؿان

 الباب الثاوي

 في الكشف غً الحقيقت وخفظ الراكسة

الفصل 2 ـ ٦ك٠ خ٣ُ٣ت الاهتها٧اث خ٤ ٨ًٟله ال٣اهىن ل٩ل املىاَىحن م٘ مغاٖاة مهلخت الطخاًا و٦غامتهم وصون املؿاؽ 

 .بدماًت املُُٗاث الصخهُت

الفصل 3   الاهتها٥ ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن هى ٧ل اٖخضاء حؿُم ؤو ممىهج ٖلى خ٤ مً خ٣ى١ إلاوؿان ناصع ًٖ ؤحهؼة 

ىا باؾمها ؤو جدذ خماًتها وبن لم ج٨ً لهم الهٟت ؤو الهالخُت التي جسى٫ لهم طل٪. ٦ما  اث ؤو ؤٞغاص جهٞغ الضولت ؤو مجمٖى

اث مىٓمت  .ٌكمل ٧ل اٖخضاء حؿُم وممىهج ٖلى خ٤ مً خ٣ى١ إلاوؿان ج٣ىم به مجمٖى

الفصل 4   ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت هى حملت الىؾاثل والاحغاءاث وألابدار املٗخمضة لٟ٪ مىٓىمت الاؾدبضاص وطل٪ بخدضًض ٧ل 

اة  غوٞها ومهضعها واملالبؿاث املدُُت بها والىخاثج املترجبت ٖلحها، وفي خاالث الٞى ت ؤؾبابها ْو الاهتها٧اث ويبُها ومٗٞغ

ت مغج٨بي ألاٞٗا٫ التي ؤصث بلحها واملؿاولحن ٖجها ت مهحر الطخاًا وؤما٦ً وحىصهم وهٍى  .وال٣ٟضان والازخٟاء ال٣ؿغي مٗٞغ

ش 15 صٌؿمبر 2013 جي الخإؾِسخي ومىا٣ٞخ ه بجلؿخ  ه املى٣ٗ ضة بخاٍع  .مضاولت املجلـ الَى

ٟا٫ واملٗى٢حن وطوي  خباع  ٖىض ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت زهىنُت و٢٘ الاهتها٧اث ٖلى ٦باع الؿً واليؿاء وألَا ازظ بٗحن الٖا ٍو

 .الاخخُاحاث الخانت واملغضخى والٟئاث الهكت

ىُت خ٤ ل٩ل ألاحُا٫ املخٗا٢بت مً الخىوؿُاث والخىوؿُحن وهى واحب جخدمله الضولت و٧ل  الفصل 5   خٟٔ الظا٦غة الَى

 .املاؾؿاث الخابٗت لها ؤو جدذ بقغاٞها الؾخسالم الٗبر وجسلُض ط٦غي الطخاًا

 الباب الثالث

 في املظاءلت واملداطبت

 .الفصل 6   جخمثل املؿاءلت واملداؾبت في مجمٕى لالُاث التي جدى٫ صون إلاٞالث مً ال٣ٗاب ؤو الخٟصخي مً املؿاولُت

ٗاث الجاعي بها الٗمل ت خؿب الدكَغ  .الفصل 7   املؿاءلت واملداؾبت مً ازخهام الهُئاث والؿلُاث ال٣ًاثُت وإلاصاٍع
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الفصل 8   جدضر بإوامغ صواثغ ٢ًاثُت مخسههت باملدا٦م الابخضاثُت املىخهبت بم٣اع مدا٦م الاؾخئىاٝ جخ٩ىن مً ٢ًاة، 

جهم ج٩ىٍىا زهىنُا في مجا٫ الٗضالت  خم ج٩ٍى ٣ً٘ ازخُاعهم مً بحن مً لم ٌكاع٧ىا في مدا٦ماث طاث نبٛت ؾُاؾُت، ٍو

 .الاهخ٣الُت

جخٗهض الضواثغ املظ٧ىعة بالىٓغ في ال٣ًاًا املخٗل٣ت باالهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى١ إلاوؿان ٖلى مٗجى الاجٟا٢ُاث الضولُت املهاص١ 

لى مٗجى ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن، ومً هظه الاهتها٧اث زانت  : ٖلحها ٖو

   ال٣خل الٗمض،

خهاب وؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ الجيسخي،    الٚا

   الخٗظًب،

   الازخٟاء ال٣ؿغي،

ضام صون جىٞغ يماهاث املدا٦مت الٗاصلت  .  إلٖا

خضاء ٖلى املا٫ الٗام والضٞ٘ بلى    ٦ما جخٗهض هظه الضواثغ بالىٓغ في الاهتها٧اث املخٗل٣ت بتزوٍغ الاهخساباث وبالٟؿاص املالي والٖا

ت لؾباب ؾُاؾُت املدالت ٖلحها مً الهُئت  .الهجغة الايُغاٍع

 .الفصل 9   ال حؿ٣ِ بمغوع الؼمً الضٖاوي الىاحمت ًٖ الاهتها٧اث املظ٧ىعة بالٟهل 8 مً هظا ال٣اهىن 

 الباب السابؼ

 في جبر الضسز وزد الاغخباز

الفصل 01 ـ الطخُت هي ٧ل مً لخ٣ه يغع حغاء حٗغيه الهتها٥ ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن ؾىاء ٧ان ٞغصا ؤو حماٖت ؤو شخها 

ا  .مٗىٍى

وحٗض ضخُت ؤٞغاص ألاؾغة الظًً لخ٣هم يغع ل٣غابتهم بالطخُت ٖلى مٗجى ٢ىاٖض ال٣اهىن الٗام و٧ل شخو خهل له يغع 

 .ؤزىاء جضزله ملؿاٖضة الطخُت ؤو ملى٘ حٗغيه لالهتها٥

كمل هظا الخٍٗغ٠ ٧ل مى٣ُت حٗغيذ للتهمِل ؤو إلا٢هاء املمىهج  .َو

حر ؤق٩ا٫ الجبر ال٩افي والٟٗا٫ بما  الفصل 00 ـ حبر يغع ضخاًا الاهتها٧اث خ٤ ٨ًٟله ال٣اهىن والضولت مؿاولت ٖلى جٞى

غة لضي الضولت ٖىض الخىُٟظ خباع إلام٩اهُاث املخٞى  .ًدىاؾب م٘ حؿامت الاهتها٥ وويُٗت ٧ل ضخُت. ٖلى ؤن ًازظ بٗحن الٖا

م٨ً  خظاع واؾترصاص الخ٣ى١ وبٖاصة الخإهُل وإلاصماج ٍو خباع والٖا حبر الًغع هٓام ٣ًىم ٖلى الخٗىٌٍ املاصي واملٗىىي وعص الٖا

ٟا٫ واملٗى٢حن وطوي الاخخُاحاث الخانت  خباع ويُٗت ٦باع الؿً واليؿاء وألَا إزظ بٗحن الٖا ؤن ٩ًىن ٞغصًا ؤو حماُٖا ٍو

 .واملغضخى والٟئاث الهكت

الفصل 02 ـ جىٞغ الضولت الٗىاًت الٟىعٍت والخٗىٌٍ الى٢تي ملً ًدخاج بلى طل٪ مً الطخاًا وزانت ٦باع الؿً واليؿاء 

ٟا٫ واملٗى٢حن وطوي الاخخُاحاث الخانت واملغضخى والٟئاث الهكت صون اهخٓاع نضوع ال٣غاعاث ؤو ألاخ٩ام املخٗل٣ت بجبر  وألَا

 .الًغع 

الفصل 03 ـ جخ٨ٟل الضولت بمهاٍع٠ الخ٣اضخي في ٧ل ٢ًاًا خ٣ى١ إلاوؿان ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن لٟاثضة الطخاًا وطل٪ في 

ت اهت ال٣ًاثُت ؤمام املد٨مت إلاصاٍع اهت الٗضلُت وإلٖا  .هُا١ ال٣ىاهحن املخٗل٣ت باإٖل

 الباب الخامع

 في إصالح املؤطظاث

الفصل 04 ـ حهضٝ بنالح املاؾؿاث بلى ج٨ُٟ٪ مىٓىمت الٟؿاص وال٣م٘ والاؾدبضاص ومٗالجتها بك٩ل ًًمً ٖضم ج٨غاع 
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 .الاهتها٧اث واخترام خ٣ى١ إلاوؿان وبعؾاء صولت ال٣اهىن 

غبلت ماؾؿاث الضولت ومغا٣ٞها ممً زبدذ مؿاولُخه في الٟؿاص  ٗاث ٚو ٣خطخي بنالح املاؾؿاث زانت مغاحٗت الدكَغ ٍو

 .والاهتها٧اث وجدضًث مىاهجها وبٖاصة ه٩ُلتها وجإهُل ؤٖىاجها وطل٪ َب٣ا لخ٩ام الٟهل 43 مً هظا ال٣اهىن 

 الباب الظادض

 في املصالحت

ؼ الىخضة الىَىُت وجد٤ُ٣ الٗضالت والؿلم الاحخماُٖت وبىاء صولت ال٣اهىن وبٖاصة ز٣ت  الفصل 05 ـ تهضٝ املهالخت لخٍٗؼ

 .املىاًَ في ماؾؿاث الضولت

ضم مداؾبت املؿاولحن ًٖ الاهتها٧اث  .وال حٗجي املهالخت إلاٞالث مً ال٣ٗاب ٖو

 الػىوان الثاوي

 في هيئت الحقيقت والكسامت

 الباب ألاول 

 أخكام غامت

ت والاؾخ٣ال٫ املالي وإلاصاعي  الفصل 06   جدضر هُئت مؿخ٣لت، حؿمى "هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت"، جخمخ٘ بالصخهُت املٗىٍى

كاع بلحها في هظا ال٣اهىن ب   م٨ً ؤن ح٣ٗض حلؿاتها في ؤي م٩ان صازل جغاب الجمهىعٍت، َو ٩ًىن م٣غها جىوـ الٗانمت ٍو

 .""الهُئت

 .٦ما ًم٨ً لها جدىٍل م٣غها بطا صٖذ الًغوعة لظل٪ بلى ؤي م٩ان آزغ صازل جغاب الجمهىعٍت

لُت 1955 بلى خحن نضوع هظا ال٣اهىن   .الفصل 07 ـ ٌُٛي ٖمل الهُئت الٟترة املمخضة مً ألاو٫ مً قهغ حٍى

ش حؿمُت ؤًٖاء الهُئت ٢ابلت للخمضًض مغة واخضة ملضة ؾىت  الفصل 08 ـ خضصث مضة ٖمل الهُئت بإعب٘ ؾىىاث بضاًت مً جاٍع

٘ ٢بل زالزت ؤقهغ مً جهاًت مضة ٖملها ٘ بلى املجلـ امل٩ل٠ بالدكَغ  .ب٣غ اع مٗلل مً الهُئت ًٞغ

 الباب الثاوي

 في جسكيبت الهيئت

الفصل 09   جتر٦ب الهُئت مً زمؿت ٖكغ ًٖىا ٖلى ؤال ج٣ل وؿبت ؤي مً الجيؿحن ًٖ الثلث ٣ً٘ ازخُاعهم مً ٢بل 

٘ مً بحن الصخهُاث املكهىص لها بالخُاص والجزاهت وال٨ٟاءة  .املجلـ امل٩ل٠ بالدكَغ

 : الفصل 21 ـ ٩ًىن مً بحن ؤًٖاء الهُئت وحىبا

 .ممثالن ًٖ حمُٗاث الطخاًا وممثالن ًٖ الجمُٗاث املضاٞٗت ًٖ خ٣ى١ إلاوؿان، جغشخهم حمُٗاتهم *

ًاء مً الترشخاث الٟغصًت في الازخهاناث طاث الهلت بالٗضالت الاهخ٣الُت ٧ال٣اهىن والٗلىم الاحخماُٖت  * سخاع ب٣ُت ألٖا ٍو

الم والاجها٫ ٖلى ؤن ٩ًىن مً بُجهم وحىبا ٢اى ٖضلي و٢اى بصاعي ومدام ومسخو في  وإلاوؿاهُت والُب وألاعق٠ُ وإلٖا

ُت ومسخو في املالُت  .الٗلىم الكٖغ

  :ـ ٌشترط للترشح لػضوٍت الهيئت 20الفصل 

 الجيؿُت الخىوؿُت، *

ش الترشر،ؤن ال ٣ًل ؾً املترشر ؤو  *  املترشخت ًٖ زالزحن ؾىت في جاٍع

 ال٨ٟاءة والاؾخ٣اللُت والخُاص والجزاهت، *
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* ، مت ٢هضًت مسلت بالكٝغ  الخلى مً الؿىاب٤ الٗضلُت مً ؤحل حٍغ

 ٖضم ؾب٤ الخٟلِـ الاخخُالي، *

 .ٖضم ؾب٤ الٗؼ٫ لي ؾبب مسل بالكٝغ *

ت الهُئت ـ 22الفصل    :ًذجغ ٖلى املترشر لًٍٗى

جي الخإؾِسخي،ؤن ٩ً *  ىن هاثبا في املجلـ الَى

 ؤن ج٩ىن له مؿاولُت في خؼب ؾُاسخي، *

لُت  *  ،1955ؤن ٩ًىن ٢ض ج٣لض مىهبا هُابُا ؤو مؿاولُت نلب الخ٩ىمت بضاًت مً ألاو٫ مً قهغ حٍى

في ماؾؿت ؤو ؤن ٩ًىن ٢ض ج٣لض زُت وا٫ ؤو ٧اجب ٖام للىالًت ؤو مٗخمض ؤو٫ ؤو مٗخمض ؤو ٖمضة، ؤو ؤي مىهب جىُٟظي  *

 ،1956ماعؽ  20ميكإة ٖمىمُت ؤو حماٖت مدلُت بضاًت مً 

ت ؤو مدلُت في الضازل ؤو الخاعج نلب الخجم٘ الضؾخىعي الضًم٣غاَي  * ىُت ؤو حهٍى ؤن ٩ًىن ٢ض جدمل مؿاولُت خؼبُت َو

 املىدل،

 ؤن ٩ًىن ممً زبدذ مىاقضجه للغثِـ الؿاب٤ ٢هض الترشر لالهخساباث الغثاؾُت، *

 .٩ًىن ٢ايُا ٢ض قاع٥ في مدا٦ماث طاث نبٛت ؾُاؾُتؤن  *

جي الخإؾِسخي  .وجيكغ ٢اثمت في املترشخاث واملترشخحن ٖلى املى٢٘ الغؾمي للمجلـ الَى

جي الخإؾِسخي ًغؤؾها عثِـ املجلـ ؤو ؤخض هاثبُه، جخىلى ٞغػ ملٟاث الترشر  ـ 23الفصل  جدضر لجىت زانت باملجلـ الَى

 .هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت والؿعي للخىا٤ٞ ٖلى ؤًٖاء

  :٣ً٘ جمثُل ال٨خل والىىاب ٚحر املىخمحن بلى ٦خل في جغ٦ُبت اللجىت الخانت ٖلى الىدى الخالي

ً، 30( هاثبا ٞإ٢ل، وبطا ججاوػ ٖضص هىاب ال٨خلت زالزحن )30ًٖى واخض ًٖ ٧ل ٦خلت مخ٩ىهت مً زالزحن ) ( هاثبا جمثل بًٍٗى

 .( هاثبا60هىابها ؾخحن ) وجمثل بثالزت ؤًٖاء بطا ججاوػ ٖضص

( هاثبا ٞإ٢ل بًٗى واخض، وبطا ججاوػ ٖضصهم الثالزحن ًمثلىن 30ًمثل الىىاب ٚحر املىخمحن بلى ٦خل بطا ٧ان ٖضصهم زالزحن )

ً، وبثالزت ؤًٖاء بطا ججاوػ ٖضصهم الؿخحن هاثبا  .بًٍٗى

ش وكغ هظا ال٣اه ش جًبِ جغ٦ُبت اللجىت الخانت في ؤحل ٖكغة ؤًام مً جاٍع ىن وح٣ٗض ؤو٫ احخمإ لها في ؤحل ؤؾبٕى مً جاٍع

 .يبِ جغ٦ُبتها

ت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ب٣غاع مً عثِـ اللجىت الخانت ًيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  ًٟخذ باب الترشر لًٍٗى

غها ولل خًمً جدضًضا آلحا٫ ج٣ضًم الترشخاث ولهُٜ بًضاٖها وللكغوٍ ال٣اهىهُت الىاحب جٞى ىزاث٤ امل٩ىهت ملل٠ الترشر ٍو

 .َب٣ا ملا ٣ًخًُه هظا ال٣اهىن 
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( مغشخا مً بحن الترشخاث امل٣ضمت بلى م٨خب املجلـ م٘ مغاٖاة 15جسخاع اللجىت بالخىا٤ٞ بحن ؤًٖائها زمؿت ٖكغ )

٘ ال٣اثمت املخىا٤ٞ ٖلحها بلى الجلؿت الٗامت للمهاص٢ت ٖلحها بإ 20م٣خًُاث الٟهل  ً مً هظا ال٣اهىن، وجٞغ ٚلبُت الخايٍغ

ًاء  .ٖلى ؤال ج٣ل ًٖ زلث ألٖا

بطا لم جخىنل اللجىت بلى الخىا٤ٞ ٖلى ٧امل ال٣اثمت زال٫ الٗكغة ؤًام املىالُت الؾخ٨ما٫ الٟغػ إلاصاعي جدا٫ ملٟاث ٧ل 

حن للكغوٍ ٖلى الجلؿت الٗامت للخهىٍذ بإٚلبُت زالزت ؤزماؽ ؤًٖاء املجلـ في صوعجحن، ٞةن  حٗظع املترشخحن املؿخٞى

خم ازخُاع ؤًٖاء الهُئت مً بحن املترشخحن الخانلحن ٖلى ؤ٦ثر ألانىاث لبُت املُل٣ت، ٍو  .ٞباٚل

 .وفي نىعة خهى٫ مترشخحن ٖلى ٖضص مدؿاو مً ألانىاث ًخم ازخُاع ؤ٦برهما ؾىا

ٟٗى  24الفصل  ذ ٖلى الكٝغ بصخت املٗلىماث امل٣ضمت مً املترشر َو ٤ مُلب الترشر وحىبا بخهٍغ ت الهُئت   ًٞغ مً ًٍٖى

 .في خالت زبىث ج٣ضًم مُُٗاث زاَئت

ذ وحىبا باملهام التي باقغها ٢بل زمـ ؾىىاث مً ج٣ضًم جغشخه للهُئت و٧ل هُابت باقغها لضي  خٗحن ٖلى ٧ل مترشر الخهٍغ ٍو

ش  .شخو ماصي ؤو مٗىىي ٢بل طل٪ الخاٍع

تراى ٖلى ؤخض املترشخحن ؤمام اللجىت املكاع  ـ 25الفصل  مً هظا ال٣اهىن وطل٪ في ًٚىن ؤؾبٕى  23بلحها بالٟهل  ًجىػ الٖا

الن ًٖ ال٣اثمت باملى٢٘ الغؾمي للمجلـ و٢بل بخالتها ٖلى الجلؿت الٗامت للخهىٍذ ٖلحها ش إلٖا  .مً جاٍع

تراى بٗض الاؾخمإ بلى صٞإ املترشر املٗترى ٖلُه. وفي نىعة ش الٖا تراياث في ؤحل ؤؾبٕى مً جاٍع ٢بى٫  وجبذ اللجىت في الٖا

ت الهُئت َب٣ا لخ٩ام هظا ال٣اهىن  تراى ًخم حٗىٌٍ املترشر املٗترى ٖلُه مً بحن ب٣ُت املترشخحن لًٍٗى  .الٖا

تراياث في هظه الهىعة جهاثُت وباجت وال ج٣بل املغاحٗت ؤو الًُٗ بإي وحه مً الىحىه ولى  ج٩ىن ٢غاعاث اللجىت بسهىم الٖا

 .بضٖىي ججاوػ الؿلُت

ش بخالت ال٣اثمت ٖلى مهالر عثاؾت  26الفصل    جخم حؿمُت ؤًٖاء الهُئت بإمغ في ؤحل ؤ٢هاه زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع

ًاء بالخىا٤ٞ  سخاع ألٖا ش نضوعه ٍو خًمً هظا ألامغ صٖىتهم لالحخمإ في ؤحل ؤ٢هاه زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع الخ٩ىمت. ٍو

لبُت املُ ؿاٖضه بُجهم عثِؿا للهُئت وهاثبحن وبن حٗظع ٞباٚل ًاء ؾىا َو ل٣ت لألًٖاء في الجلؿت ألاولى التي ًترؤؾها ؤ٦بر ألٖا

 .ؤنٛغهم ونٛغاهم مً ٚحر املترشخحن لغثاؾت الهُئت

  :ًاصي عثِـ الهُئت وؤًٖائها ٢بل مباقغتهم ملهامهم الُمحن الخالُتـ  27الفصل 

، صون ؤي " جمُحز ٖلى ؤؾاؽ الجيـ، ؤو اللىن ؤو اللٛت ؤو ؤ٢ؿم باهلل الُٗٓم ؤن ؤ٢ىم بمهامي بدُاص وبزالم وؤماهت وقٝغ

الضًً ؤو الغؤي ؤو الاهخماء ؤو الجهت وؤن ؤلتزم بٗضم بٞكاء الؿغ املنهي وباخترام ٦غامت الطخاًا وبالهضاٝ التي ؤوكئذ مً ؤحلها 

 ."الهُئت

ش حؿمُتهم  .وجاصي الُمحن ؤمام عثِـ الجمهىعٍت في ؤحل ؤ٢هاه ؾبٗت ؤًام مً جاٍع
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ت الهُئت وؤي مىهب ؤو  ـ 28الفصل  ا جاما ملماعؾت ؤٖمالهم وال ًجىػ الجم٘ بحن ًٍٖى ًخٟٙغ عثِـ الهُئت وؤًٖائها جٟٚغ

 .زُت هُابُت ؤو جمثُلُت

خ٣اضخى ؤًٖاء الهُئت مىدا جًبِ بإمغ ًيكغ وحىبا بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  .ٍو

  :ٖملهم بالهُئتًذجغ ٖلى عثِـ الهُئت وؤًٖائها زال٫ مضة  ـ 29الفصل 

   حٗاَي ؤي وكاٍ منهي،

ت ؤو مهىُت ٘ مالُت ؤو نىاُٖت ؤو ججاٍع  .  اؾخٗما٫ نٟتهم في ؤي بقهاع ًخٗل٤ بمكاَع

٣ا لىٓامها الضازلي م٨ً للهُئت اجساط الخضابحر التي جغاها مىاؾبت في خالت مسالٟت ؤخ٩ام هظا الٟهل ٞو  .ٍو

يكغ جيشخىء الهُئت حهاػا جىُٟظًا ًسًـ  31الفصل  غ١ حؿُحره في هٓامها الضازلي ٍو ٘ لؿلُتها املباقغة، ًدضص جىُٓمه َو

 .بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت

ت ولجان مخسههت جدضثها الهُئت  ت واملالُت ومً م٩اجب حهٍى ت جخىلى الكاون إلاصاٍع ًخ٩ىن الجهاػ الخىُٟظي مً مهالر مغ٦ٍؼ

 .٘ إلقغاٞها املباقغفي املىايُ٘ التي جىضعج يمً مكمىالتها وجسً

غ ٞحهم الكغوٍ  للهُئت ؤن حؿخٗحن بإشخام مً طوي الخبرة والازخهام بىاؾُت الخٗا٢ض ؤو َلب إلالخا١ ٖلى ؤن جخٞى

 .مً هظا ال٣اهىن في ما ٖضا قٍغ الؿً 22و 21الىاعصة بالٟهلحن 

زلي ًيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت وجخم حؿمُت ؤًٖاء الجهاػ الخىُٟظي ب٣غاع مً الهُئت َب٣ا مل٣خًُاث هٓامها الضا

 .الخىوؿُت

 الباب الثالث

 واجباث أغضاء الهيئت وأغوانها

ذجغ ٖلحهم بٞكاء ؤٖما٫ الهُئت ؤو وكغها زاعج  ـ 30الفصل  ًاء باملداٞٓت ٖلى الؿغ املنهي وبىاحب الخدٟٔ ٍو ًلتزم ألٖا

غ والبُاهاث التي ج٣ىم بيكغها  .الخ٣اٍع

ىان واملخٗاملحن مٗها ؿغي هظا الخذجحر ٖلى ألٖا  .َو

ت ٧ل ما بلٜ بلى ٖلمه مً وزاث٤ ؤو بُاهاث ؤو قهاصاث ؤو مٗلىماث ؤو  ٦ما ًخٗحن ٖلى ٧ل ًٖى ؤو ٖىن بالهُئت املداٞٓت ٖلى ؾٍغ

 .مىاص خى٫ املؿاثل الغاحٗت بالىٓغ للهُئت ٦ما ًيسخب ٖلى الًٗى املؿخ٣ُل

إل ٖلحها بال مً ٢بل املٗىُحن بها واملاازظًً بمىحبها وفي وال ًد٤ الخهى٫ ٖلى املا  ٍضاث والىزاث٤ التي بدىػة الهُئت ؤو الَا

 .الخاالث ألازغي ال ٩ًىن طل٪ بال بم٣خطخى بطن مجها ؤو مً املد٨مت

ذ ٖلى الكٝغ بممخل٩اتهم وممخل٩اث ؤػواحهم وؤبىائهم لضي عث ـ 32الفصل  ِـ صاثغة ًخٗحن ٖلى ٧ل ؤًٖاء الهُئت الخهٍغ

ل  10املاعر في  1987لؿىت  17املداؾباث و٢بل مباقغتهم ملهامهم في الهُئت َب٣ا لخ٩ام ال٣اهىن ٖضص  واملخٗل٤  1987ؤٍٞغ
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ىان الٗمىمُحن ذ ٖلى الكٝغ بم٩اؾب ؤًٖاء الخ٩ىمت وبٌٗ ؤنىاٝ ألٖا  .بالخهٍغ

ا للمباقغة ذ قَغ ٗخبر الخهٍغ  .َو

 .ىاجها ؤن ًخجىبىا ٧ل جهٝغ ؤو ؾلى٥ مً قإهه املـ مً اٖخباعها وهُبتها  ًجب ٖلى ؤًٖاء الهُئت وؤٖ 33الفصل 

  ال ًم٨ً جدب٘ ؤي مً ؤًٖاء الهُئت بمً ٞحهم عثِؿها مً ؤحل حىاًت ؤو حىدت اعج٨بذ ؤزىاء مماعؾتهم ملهامهم ؤو  34الفصل 

٘ الخهاهت ٖىه بثلثي ؤًٖاء الهُئت  .بمىاؾبتها بال بٗض ٞع

مت ًجىػ ب٣ًاٝ الًٗى املٗجي وفي هظه الخالت حٗلم الهُئت ٞىعا بظل٪ ٚحر ؤهه في خالت الخلبـ  .بالجٍغ

ٟىن ٖمىمُىن ٖلى مٗجى ؤخ٩ام الٟهل  35الفصل  مً املجلت الجؼاثُت  82  ٌٗخبر ؤًٖاء الهُئت وؤٖىاجها والٗاملىن مٗها مْى

خضاءاث التي ٢ض جلخ٣ لى الضولت ؤن جىٞغ لهم خماًت مً ٧ل التهضًضاث ؤو الٖا هم ؤزىاء مباقغتهم ملهامهم بالهُئت ؤو بمىاؾبتها ٖو

ها ؤو بٗض اهتهاء مهامهم  .مهما ٧ان هٖى

ٗا٢ب بال٣ٗىباث املىهىم ٖلحها  خضاء ٖلى مى٠ْ ٖمىمي خا٫ مماعؾخه لىُْٟخه َو خضاء ٖلى ؤخضهم بمثابت الٖا ٗخبر الٖا َو

 .باملجلت الجؼاثُت

ىان امللخ٣ىن ؤحىعهم ألانلُت ًخم اهخضاب ؤٖىان الهُئت بىاؾُت الخٗ ـ 36الفصل  خ٣اضخى ألٖا ا٢ض ؤو باٖخماص آلُت الالخا١ ٍو

 .ومىدا جًبِ بإمغ

 .ٌؿخمغ عثِـ الهُئت وؤًٖائها في ؤصاء مهامهم َىا٫ مضة ٖمل الهُئت ـ 37الفصل 

 .ًد٤ ل٩ل ًٖى مً ؤًٖاء الهُئت ج٣ضًم اؾخ٣الخه ٦خابُا بلى عثِؿها

بمىحب ٢غاع ناصع ٖجها بإٚلبُت الثلثحن في نىعة الخُٛب صون ٖظع زالر مغاث مخخالُت ًم٨ً بٖٟاء ؤي ًٖى مً ؤًٖاء الهُئت 

ؤو ؾذ مغاث مخ٣ُٗت ًٖ حلؿاث الهُئت في ٧ل ؾىت ؤو زبىث العجؼ ؤو اعج٩اب ٞٗل ًمـ مً اٖخباع الهُئت ؤو إلازال٫ الخُحر 

 .بالىاحباث املهىُت املدمىلت ٖلُه بمىحب هظا ال٣اهىن 

ًه بًٗى آزغ مً هٟـ ازخهانه مً ٢بل املجلـ في خالت اؾخ٣الت  اجه ًخم حٍٗى ًٖى مً ؤًٖاء الهُئت ؤو بٖٟاثه ؤو ٞو

٘ بىٟـ الهُٜ وإلاحغاءاث املىهىم ٖلحها بالٟهل   .مً هظا ال٣اهىن  23امل٩ل٠ بالدكَغ

٣ا في خالت قٛىع مىهب عثِـ الهُئت، ًخىلى هاثبه ألا٦بر ؾىا مهام الغثاؾت، بلى خحن حُٗحن عثِـ مً  بحن ؤًٖائها ٞو

 .مً هظا ال٣اهىن  26لإلحغاءاث املىهىم ٖلحها بالٟهل 

 الباب السابؼ

 في مهام وصالخياث الهيئت

٣ا لألخ٩ام واملباصت الىاعصة بالٗىىان ألاو٫ مً هظا  38الفصل    جماعؽ الهُئت مهامها ونالخُاتها بدُاصًت واؾخ٣اللُت جامت ٞو

 .ال٣اهىن 



48 
 

 .ؤٖمالها ؤو الخإزحر ٖلى ٢غاعاتها وال ًد٤ لي ٧ان الخضزل في

  :جخىلى الهُئت املهام الخالُت ـ 39الفصل 

ت ؤو ٖلىُت لطخاًا الاهتها٧اث ولي ٚغى مخٗل٤ بإوكُتها، *  ٣ٖض حلؿاث اؾخمإ ؾٍغ

٣ا للبالٚاث والك٩اوي التي ؾخ٣ضم بلحها وجدضًض مهحر  *  الطخاًا،البدث في خاالث الازخٟاء ال٣ؿغي التي لم ٌٗٝغ مهحرها ٞو

حم٘ املُُٗاث وعنض الاهتها٧اث وبخهائها وجثبُتها وجىز٣ُها مً ؤحل بخضار ٢اٖضة بُاهاث وبٖضاص سجل مىخض لطخاًا  *

 الاهتها٧اث،

جدضًض مؿاولُاث ؤحهؼة الضولت ؤو ؤي ؤَغاٝ ؤزغي في الاهتها٧اث املكمىلت بإخ٩ام هظا ال٣اهىن وجىيُذ ؤؾبابها وا٢تراح  *

 دى٫ صون ج٨غاعها مؿخ٣بال،املٗالجاث التي ج

  :وي٘ بغهامج قامل لجبر يغع ٞغصي وحماعي لطخاًا الاهتها٧اث ٣ًىم ٖلى *

  إلا٢غاع بما حٗغى له الطخاًا مً اهتها٧اث واجساط ٢غاعاث وبحغاءاث حبر ألايغاع لٟاثضتهم م٘ مغاٖاة ٧ل ما جم اجساطه مً 

ت ؤو ٢ًاثُت ؾاب٣ت لٟاثضة ال  طخاًا،٢غاعاث وبحغاءاث بصاٍع

   يبِ املٗاًحر الالػمت لخٗىٌٍ الطخاًا،

ًاث وجغاعي في طل٪ الخ٣ضًغاث املسههت للخٗىٌٍ،    جدضًض َغ١ نٝغ الخٍٗى

احلت للطخاًا ٌ و٢خُت ٖو  .  اجساط بحغاءاث بخاَت وحٍٗى

  :  إلهجاػ مهامها جخمخ٘ الهُئت بالهالخُاث الخالُت 41الفصل 

٘ الجاعي به الٗمل، *  الىٟاط بلى ألاعق٠ُ الٗمىمي والخام ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ٧ل الخداححر الىاعصة بالدكَغ

م٨ً للهُئت  * جل٣ي الك٩اوي والٗغاثٌ املخٗل٣ت باالهتها٧اث ٖلى ؤن ٌؿخمغ ٢بىلها ملضة ؾىت اهُال٢ا مً بضاًت وكاَها ٍو

 جمضًضها ملضة ؤ٢هاها ؾخت ؤقهغ،

ت م٘ يمان خ٣ى١ الخد٤ُ٣ في ٧ل الاهت * ها٧اث املكمىلت بإخ٩ام هظا ال٣اهىن بجمُ٘ الىؾاثل ولالُاث التي جغاها يغوٍع

 الضٞإ،

 اؾخضٖاء ٧ل شخو جغي ٞاثضة في ؾمإ قهاصجه *

 ؤو الخد٤ُ٣ مٗه وال ججىػ مجابهتها بالخهاهت،

ىلى ؾماٖهم مهما ٧ان مغ٦ؼهم بسهىم اجساص ٧اٞت الخضابحر املىاؾبت لخماًت الكهىص والطخاًا والخبراء و٧ل الظًً جخ *

خضاءاث والخٟاّ  م ومً الٖا الاهتها٧اث املكمىلت بإخ٩ام هظا ال٣اهىن وطل٪ بًمان الاخخُاَاث ألامىُت والخماًت مً الخجٍغ

ت وطل٪ بالخٗاون م٘ املهالر والهُا٧ل املسخهت،  ٖلى الؿٍغ

 لخ٣صخي والخد٤ُ٣ والخماًت،الاؾخٗاهت بإٖىان الؿلُت الٗامت لخىُٟظ مهامها املخهلت با *
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ت والهُئاث الٗمىمُت وؤي شخو َبُعي ؤو مٗىىي بمضها بالىزاث٤ ؤو املٗلىماث التي  * مُالبت الؿلِ ال٣ًاثُت وإلاصاٍع

 بدىػتهم،

إل ٖلى ال٣ًاًا امليكىعة ؤمام الهُئاث ال٣ًاثُت وألاخ٩ام ؤو ال٣غاعاث الهاصعة ٖجها، *  الَا

ت ؤحىبُت ومىٓماث ؤحىبُت ٚحر خ٩ىمُت َب٤ املٗاهضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت املبرمت في َلب مٗلىماث مً حهاث عؾمُ *

حرهم مً بلضان ؤزغي بالخيؿ٤ُ م٘ الؿلُت املسخهت، ٟحن خ٩ىمُحن ٚو  الٛغى وحم٘ ؤًت مٗلىماث مً ضخاًا وقهىص ومْى

لىزاث٤ واملى٣ىالث وألاصواث املؿخٗملت طاث بحغاء املٗاًىاث باملدالث الٗمىمُت والخانت وال٣ُام بإٖما٫ الخٟخِل وحجؼ ا *

حر  غ مدايغ في ؤٖمالها ولها في طل٪ هٟـ نالخُاث الًابُت الٗضلُت م٘ جٞى الهلت باالهتها٧اث مىيٕى جد٣ُ٣اتها وجدٍغ

 الًماهاث إلاحغاثُت ال٣ًاثُت الالػمت في هظا الكإن،

 .الالخجاء بلى ؤي بحغاء ؤو آلُت جم٨جها مً ٦ك٠ الخ٣ُ٣ت *

خباع لطخاًا الاؾدبضاص" جًبِ َغ١ جىُٓمه وحؿُحره  40صل الف   ًدضر نىضو١ ًُل٤ ٖلُه نىضو١ "ال٨غامت وعص الٖا

 .وجمىٍله بإمغ

خم بٖالمها  42الفصل    جدُل الهُئت بلى الىُابت الٗمىمُت امللٟاث التي ًثبذ لها ٞحها اعج٩اب اهتها٧اث حؿُمت لخ٣ى١ إلاوؿان ٍو

 .اجساطها الخ٣ا مً ٢بل الؿلُت ال٣ًاثُتب٩ل إلاحغاءاث التي ًخم 

 .وال حٗاعى امللٟاث الىا٢٘ بخالتها بمبضؤ اجها٫ ال٣ًاء

  :ـ جخولى الهيئت 43الفصل 

المُت  ـ 1 ت والا٢خهاصًت وألامىُت وال٣ًاثُت وإلٖا نُاٚت الخىنُاث والا٢تراخاث املخٗل٣ت باإلنالخاث الؿُاؾُت وإلاصاٍع

حرها مً الخىنُاث والا٢تراخاث التي جغاها لخجىب الٗىصة بلى ال٣م٘ والاؾدبضاص واهتها٥  غبلت إلاصاعة ٚو ت والث٣اُٞت ٚو والتربٍى

 .املا٫ الٗامخ٣ى١ إلاوؿان وؾىء الخهٝغ في 

ىُت وخماًت خ٣ى١ ألاٞغاص وبالخهىم خ٣ى١ اليؿاء  ـ 2 ا٢تراح الخضابحر التي ًم٨ً اجساطها للدصجُ٘ ٖلى املهالخت الَى

ٟا٫ والٟئاث طاث الاخخُاحاث الخانت والٟئاث الهكت  .وألَا

 .اء صولت ال٣اهىن نُاٚت الخىنُاث وامل٣ترخاث وإلاحغاءاث التي حٗؼػ البىاء الضًم٣غاَي وحؿاهم في بى ـ 3

  بخضار لجىت ًُل٤ ٖلحها "لجىت الٟدو الىُْٟي وبنالح املاؾؿاث"، ًًبِ الىٓام الضازلي للهُئت جغ٦ُبتها وؾحر 4 

  :ؤٖمالها، جخىلى املهام الخالُت

 ج٣ضًم م٣ترخاث ٖملُت إلنالح املاؾؿاث املخىعَت في الٟؿاص والاهتها٧اث، *

 .٧ل ال٣ُاٖاث التي حؿخىحب طل٪ج٣ضًم م٣ترخاث لٛغبلت إلاصاعة و  *

ٟاء ؤو إلا٢الت ؤو إلاخالت ٖلى الخ٣اٖض الىحىبي في خ٤ ٧ل شخو ٌكٛل بخضي  وجهضع اللجىت للجهاث املسخهت جىنُاث باإٖل
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اث٠ ال٣ًاثُت بطا جبحن ؤهه اث٠ الٗلُا بالضولت بما في طل٪ الْى   :الْى

غ ؤو مٗلىماث للخجم٘ الضؾخىعي الضًم٣غاَي املىدل ؤو البىلِـ الؿُاسخي هخج ٖجها يغع ؤو اهتها٥ ٖلى مٗجى هظا  ؤ   ٢ضم ج٣اٍع

 ال٣اهىن،

في الاؾدُالء  2011لؿىت  13ب   ٢ام بٗمل ًٖ ٢هض هخج ٖىه مؿاهضة ؤو مؿاٖضة لألشخام الخايٗحن لخ٩ام املغؾىم ٖضص 

 ٖلى املا٫ الٗام،

 .ث   ٢ض زبدذ مؿاولُخه في الاهتها٧اث ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن 

ت لخٟٔ الظا٦غة الىَىُت لطخاًا الاهتها٧اث ٦ما ًم٨ً لها  ـ 44صل الف جىصخي الهُئت باجساط ٧ل الخضابحر التي جغاها يغوٍع

 .ب٢امت ألاوكُت الالػمت لظل٪

جدضر لجىت للخد٨ُم واملهالخت نلب الهُئت ٌٗهض بلحها الىٓغ والبذ في ملٟاث الاهتها٧اث ٖلى مٗجى هظا ال٣اهىن  ـ 45الفصل 

بٗض الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت الطخُت وبىاء ٖلى ٢ىاٖض الٗضالت وإلاههاٝ واملٗاًحر الضولُت املٗخمضة بهٝغ الىٓغ ًٖ اه٣غاى 

الجؿُمت ال ًدى٫ ٢غاع اللجىت صون مؿاءلت مغج٨بي الاهتها٧اث ٖلى ؤن ًازظ الضٖىي وؾ٣ٍى ال٣ٗاب، وفي خاالث الاهتها٧اث 

خباع ٖىض ج٣ضًغ ال٣ٗاب  .٢غاعها بٗحن الٖا

٦ما جىٓغ لجىت الخد٨ُم واملهالخت في مُالب الهلر في ملٟاث الٟؿاص املالي وال ٌٗل٤ ج٣ضًم مُلب الهلر الىٓغ في ال٣ًُت 

 .جىُٟظ بىىص املهالختوال جى٣غى الضٖىي الٗمىمُت بال بمىحب 

ترجب ًٖ جىُٟظ بىىص املهالخت بسهىم مل٠ الٟؿاص املالي املٗغوى ٖلى اللجىت اه٣غاى الضٖىي الٗمىمُت ؤو ب٣ًاٝ  ٍو

املدا٦مت ؤو ب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣ٗىبت ٖلى ؤن ٌؿخإه٠ الخدب٘ ؤو املدا٦مت ؤو ال٣ٗىبت بطا زبذ ؤن م٣تٝر الاهتها٧اث ٢ض حٗمض بزٟاء 

ذ بجمُ٘ ما ؤزظه صون وحه خ٤الخ٣ُ٣ت ؤو ح  .ٗمض ٖضم الخهٍغ

ا ؤنلُا في امللٟاث املٗغويت ٖلى لجىت الخد٨ُم واملهالخت  .ج٩ىن الضولت وحىبا َٞغ

  :  جخٗهض لجىت الخد٨ُم واملهالخت بىاء ٖلى اجٟا٢ُت جد٨ُم ومهالخت 46الفصل 

   بُلب مً الطخُت، بما في طل٪ الضولت املخًغعة،

 بلُه الاهتها٥ قٍغ مىا٣ٞت الطخُت،  بُلب مً امليؿىب 

٣ت    بمىا٣ٞت الضولت في خاالث الٟؿاص املالي بطا حٗل٤ املل٠ بإمىا٫ ٖمىمُت ؤو ؤمىا٫ ماؾؿاث حؿاهم الضولت في عؤؾمالها بٍُغ

 مباقغة ؤو ٚحر مباقغة،

غاٝ ىُت مل٩اٞدت الٟؿاص بىاء ٖلى اجٟا٢ُت جد٨ُم ومهالخت بحن ألَا  .املٗىُت   بةخالت مً الهُئت الَى

 ٤ ا ل٣بى٫ مُلب الخد٨ُم واملهالخت الظي ٣ًضم ٞو ذ قَغ ه ٦خابُا واٖخظاعه الهٍغ ٗخبر ب٢غاع َالب املهالخت بما ا٢تٞر َو

ؤهمىطج ًًبِ ب٣غاع مً الهُئت وبطا ٧ان َلب املهالخت ًخٗل٤ بالٟؿاص املالي ُٞجب ؤن ًخًمً وحىبا بُان الى٢اج٘ التي ؤصث 
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ُت و٢ ضاث التي جًبِ صخت ؤ٢ىا٫ َالب بلى اؾخٟاصة ٚحر قٖغ ى٢ا باملٍا ٩ىن الُلب مٞغ ُمت الٟاثضة املد٣٣ت مً طل٪ ٍو

 .الهلر

٣ً٘ الخىهُو باملُالب وحىبا ٖلى ال٣بى٫ بال٣غاع الخد٨ُمي واٖخباعه ٢غاعا جهاثُا ٚحر ٢ابل لي وحه مً ؤوحه الًُٗ ؤو 

 .إلابُا٫ ؤو صٖىي ججاوػ الؿلُت

غاٝ ا 47الفصل  لجزإ الخد٨ُمي الامخىإ ًٖ املكاع٦ت في حلؿاث الاؾخمإ الٗمىمُت بطا َلبذ الهُئت طل٪   ال ًجىػ َل

 .وحٗل٤ بحغاءاث املهالخت في نىعة ٖضم الالتزام بإخ٩ام هظا الٟهل

خى٠٢ هٓغ الهُئاث ال٣ًاثُت في الجزاٖاث امليكىعة ؤ 48الفصل  مامها   ٌٗخبر ال٣ُام ؤمام اللجىت ٖمال ٢اَٗا آلحا٫ الخ٣اصم ٍو

م٘ اجساط إلاحغاءاث والخضابحر الالػمت لًمان ٖضم إلاٞالث مً ال٣ٗاب َُلت ٞترة جىُٟظ الهلر والتي ج٩ىن مدل هٓغ اللجىت بلى 

 .املخٗل٤ ب٣ًاًا الٟؿاص املالي 46خحن جىُٟظ ال٣غاع الخد٨ُمي م٘ مغاٖاة الاؾخثىاء الىاعص بال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

لى الهُئت ؤو ؤخغم ألا   .َغاٝ بٖالم الجهت ال٣ًاثُت املخٗهضة بمل٠ ال٣ًُت بخٗهض اللجىت بىٟـ املل٠ٖو

  :  ًخًمً ال٣غاع الخد٨ُمي الخىهُهاث الخالُت 49الفصل 

ش ا٢تراٞها وونٟها ال٣اهىوي والىهىم ال٣اهىهُت املىُب٣ت ٖلحها، *  ٖغى جٟهُلي للى٢اج٘ وجاٍع

 بخت ؤو الىاُٞت لها،بُان وحىص الاهتها٧اث مً ٖضمه وألاصلت املث *

 جدضًض صعحت حؿامت الاهتها٧اث في نىعة زبىتها ووؿبتها للمؿاو٫ ٖجها، *

غ١ حبرها *  .جدضًض َبُٗت ألايغاع و٢ُمتها َو

بالهبٛت الخىُٟظًت بٗض بمًاثه مً الغثِـ ألاو٫ ملد٨مت الاؾخئىاٝ بخىوـ في ؤحل    ًخم ب٦ؿاء ال٣غاع الخد٨ُمي 51الفصل 

ش بًضاٖه لضًه  .ؤ٢هاه زالزت ؤًام مً جاٍع

ٗخبر ال٣غاع الخد٨ُمي جهاثُا ٚحر ٢ابل لي وحه مً ؤوحه الًُٗ ؤو إلابُا٫ ؤو صٖىي ججاوػ الؿلُت  .َو

ث الٗمىمُت واللجان والجماٖاث املدلُت واملاؾؿاث وامليكأث ًخٗحن ٖلى مسخل٠ مهالر الضولت والهُئا ـ 50الفصل 

ذ جخًمً ٧ل ما بلٜ بلحهم وما ؤم٨ً لهم الخهى٫ ٖلُه في  ٟحن الٗمىمُحن مض عثِـ الهُئت بخهاٍع الٗمىمُت وحمُ٘ املْى

ض هظه ألازحرة ٖلى ٢ُامهم ؤو بمىاؾبت ٢ُامهم بمهامهم مً مٗلىماث ومُُٗاث جىضعج يمً مهام الهُئت ؤو مً قإجها ؤن حؿاٖ

ت بٗهضتها ٖلى ؤخؿً وحه  .ال٣ُام باملهام املىَى

غاٝ املظ٧ىعة بلى الهُئت ؤو بُلب مجها ٖىض الا٢خًاء  .ج٣ضم هظه البُاهاث والىزاث٤ مباقغة وبمباصعة مً املهالر وألَا

ذ خى٫ ٧ ـ 52الفصل  ل ما بلٜ بلُه ؤو حٗغى له ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي مض الهُئت ب٩ل ما لضًه مً وزاث٤ ؤو جهاٍع

 .وما ؤم٨ً الخهى٫ ٖلُه مً مٗلىماث جىضعج يمً مهام الهُئت

خم حؿلُم ونىالث في طل٪ ل٩ل مً ؤصلى للهُئت بىزاث٤ ؤو ق٩اوي ؤو مٗلىماث  .ٍو
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  جخ٨ٟل الهُئت بخدضًض بحغاءاث جىُٓم وؾحر حلؿاث الاؾخمإ م٘ اخترام زهىنُاث الطخاًا وزانت اليؿاء  53الفصل 

ٟا٫ والٟئاث طاث الاخخُاحاث الخانت والٟئاث الهكت و٦ظل٪ املؿاولحن ًٖ الاهتها٧اث ويمان ؾالمتهم الجؿضًت  وألَا

 .والىٟؿُت

  ال ًجىػ مىاحهت َلباث الهُئت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤو وزاث٤ بىاحب الخٟاّ ٖلى الؿغ املنهي وطل٪ مهما ٧اهذ  54الفصل 

املٗىىي الظي جىحض لضًه املٗلىماث ؤو الىزاث٤ التي جُلبها الهُئت وال ًاازظ املاجمىىن ٖلى َبُٗت ؤو نٟت الصخو الُبُعي ؤو 

 .هظه ألاؾغاع مً ؤحل بٞكائها للهُئت

  ًم٨ً لغثِـ الهُئت ٖىض ا٦دكاٝ وزاث٤ ًسشخى بجالٞها ؤو ٖىض وحىص ؤصلت حضًت خى٫ ا٢تراٝ اهتها٧اث جضزل  55الفصل 

إلاحغاءاث الخدُٟٓت الالػمت لخٟٔ جل٪ الىزاث٤ وألاصلت وملى٘ مغج٨بي جل٪ الاهتها٧اث مً يمً ازخهانها ؤن ًإطن باجساط 

مت ؤو جبضًلها ؤو الخهٝغ ٞحها ؤو ه٣لها ؤو بجالٞها  .بخالت ألامىا٫ واملمخل٩اث مىيٕى الجٍغ

 الباب الخامـ

 في ؾحر ؤٖما٫ الهُئت وجىُٓمها

ما٫ الخدً 56الفصل  ت الخالُت في ؤحل ؤ٢هاه ؾخت ؤقهغ املىالُت لدؿمُت ؤًٖائها  جخىلى الهُئت ال٣ُام باٖل   :حًر

 وي٘ الىٓام الضازلي الظي ًيكغ بالغاثض الغؾمي، *

 جغ٦حز بصاعة جىُٟظًت، *

 وي٘ مسُِ ٖمل ل٩امل مضة ٖملها، *

 وي٘ بغهامج ٖمل ملضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت، *

 زخهام،وي٘ ؤصلت بحغاثُت مبؿُت لؿحر ؤٖمالها في ٧اٞت مجاالث الا  *

جي، * الم الَى  وي٘ زُت بٖالمُت قاملت، باالؾخٗاهت باإٖل

 وي٘ ٢اٖضة بُاهاث، *

ت لصاء مهامها *  .ال٣ُام ب٩ل ألاوكُت التي جغاها يغوٍع

ىُا و٦ُُٟت اجساط ٢غاعاتها بما ال  57الفصل  ا ومالُا ٞو   ًًبِ الىٓام الضازلي للهُئت ٢ىاٖض ؾحر ٖملها وآلُاث حؿُحرها بصاٍع

 .ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن 

ٗض حضو٫ ؤٖما٫ الاحخماٖاث بٗض  ـ 58الفصل  ش وم٩ان او٣ٗاص احخماٖاتها َو دضص جاٍع ٌؿهغ عثِـ الهُئت ٖلى ؾحر ؤٖمالها ٍو

 .ة ؤًٖاء الهُئتاؾدكاع 

م٨ً له جٟىٌٍ بٌٗ نالخُاجه ؤو بمًاثه لىاثبُه ؤو لخض ؤًٖاء الهُئت وبن  مثلها لضي الٛحر ٍو ًغؤؽ حلؿاث الهُئت عثِؿها ٍو
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 .ا٢خطخى ألامغ لخض بَاعاتها بٗض مىا٣ٞت ؤًٖائها

ها  .وعثِـ الهُئت هى آمغ نٞغ

ًاء  ججخم٘ الهُئت بضٖىة مً عثِؿها ؤو مً زلث ؤًٖ 59الفصل   .ائها وال ج٩ىن احخماٖاتها صخُدت بال بدًىع زلثي ألٖا

ً،  ـ 61الفصل  ًائها الخايٍغ لبُت املُل٣ت ٖل ت وجخسظ ٢غاعاتها بالخىا٤ٞ وبن حٗظع ٖلحها طل٪ ٞباٚل ج٩ىن مضاوالث الهُئت ؾٍغ

ىض حؿاوي ألانىاث ٩ًىن نىث الغثِـ مغجخا  .ٖو

ت و٧ل مً جغي ٞاثضة في خًىعه ملىا٦بت ؤقٛا٫ الجلؿت ٖلى ؤن وللهُئت ؤن جضٖى ؤًٖاء اللجان املخسههت ؤو ا مل٩اجب الجهٍى

ذ  .ال ٩ًىن لهم الخ٤ في الخهٍى

  ال ًم٨ً لي ًٖى بالهُئت املكاع٦ت في مضاوالث في ؤًت مؿإلت جخٗل٤ بصخو َبُعي ؤو مٗىىي ٩ًىن له ٞحها هٟ٘  60الفصل 

 .لتزاماث ؤو ال٣ٗىصشخصخي ؤو ٢غابت ٖاثلُت ؤو مهاهغة ؤو ؤي هٕى مً الا

ت بالهُئت ذ ب٩ل جًاعب مهالر َُلت ٞترة الًٍٗى لى عثِـ الهُئت وؤًٖائها الخهٍغ  .ٖو

  ًم٨ً لي شخو َبُعي ؤو مٗىىي له مهلخت في مل٠ مٗغوى ٖلى الهُئت ؤن ًجغح في ؤي ًٖى مً ؤًٖائها  62الفصل 

 .وطل٪ بم٨خىب مٗلل ًىحه بلى عثِـ الهُئت

ً وال ٌكاع٥ في  ًخم ًاء الخايٍغ ش بًضاٖه بإٚلبُت ألٖا ذ مً ٢بل الهُئت في ؤحل ؤؾبٕى مً جاٍع البذ في مُلب الخجٍغ

ذ الًٗى املجغح ُٞه  .الخهٍى

 .وال ٣ًبل ٢غاع الهُئت ؤي وحه مً ؤوحه الًُٗ ولى بضٖىي ججاوػ الؿلُت

مسخل٠ مهامها وبهجاػها، و٧امل الهالخُاث لل٣ُام  ٌُٗي هظا ال٣اهىن للهُئت ؾلُت اجساط ال٣غاعاث لدؿُحر  ـ 63الفصل 

 .بىاحباتها املىهىم ٖلحها بهظا ال٣اهىن 

 الباب الظادض

 في ميزاهيت الهيئت

  :ج٩ىن للهُئت محزاهُت مؿخ٣لت وجخ٩ىن مً ـ 64الفصل 

ت مسههت مً محزاهُت الضولت، *  اٖخماصاث ؾىٍى

اث والُٗاًا املمىىخت للهُئت مً ا *  ملىٓماث الىَىُت ؤو الضولُت،الهباث والخبٖر

 .٧ل املىاعص التي ًم٨ً جسهُهها للهُئت *

اث مكغوَت  .ٖلى ؤهه ًمى٘ ٢بى٫ هباث ؤو جبٖر

ُٗت للمهاص٢ت ٖلحها  .حٗض الهُئت محزاهُتها وحٗغى ٖلى الجهت الخ٩ىمُت املسخهت ٢بل بخالتها ٖلى الؿلُت الدكَغ

ها ومؿ٪ خؿاباتها بلى مجلت املداؾبت الٗمىمُت وال   .جسً٘ ٢ىاٖض نٞغ
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حٗحن الهُئت مغا٢ب خؿاباث ملضة ؾيخحن ٚحر ٢ابلت للخجضًض ٣ً٘ ازخُاعه مً بحن الخبراء املداؾبحن املغؾمحن بجضو٫ هُئت 

 .الخبراء املداؾبحن للبالص الخىوؿُت، وجسً٘ الهُئت بلى مغا٢بت صاثغة املداؾباث

٤ مباصت املىاٞؿت واملؿاواة والكٟاُٞت ـ 65الفصل   .جبرم حمُ٘ ن٣ٟاث الهُئت وجىٟظ ٞو

 الباب الظابؼ

 في الػقوباث الجصائيت

  :ٌٗا٢ب بالسجً ملضة ؤ٢هاها ؾخت ؤقهغ وبسُُت ٢ضعها ؤلٟا صًىاع ٧ل شخو ـ 66الفصل 

   ٣ًىم بإي ٖمل ؤمام الهُئت ٌك٩ل في خا٫ خهىله في املد٨مت اػصعاء لها،

 ٤ ٖمل الهُئت بك٩ل مخٗمض،  ٌُٗ

   ال ًمخثل ٖمضا لضٖىة الهُئت لإلصالء بالكهاصة ؤو ًدى٫ صون الىٟاط بلى الىز٣ُت ؤو املٗلىمت املُلىبت،

ت جدهل ٖلحها بمىاؾبت ٖمله بالهُئت  .  ٨ًك٠ ًٖ ؤًت مٗلىماث ؾٍغ

ًمضها بىزاث٤ مؼوعة ؤو ًخل٠ ؤًت وز٣ُت ؤو ماصة وجىُب٤ ؤخ٩ام املجلت الجؼاثُت في خ٤ ٧ل مً ًضلي بكهاصة ػوع ؤمام الهُئت ؤو 

 .طاث نلت بإي مً الخد٣ُ٣اث ؤو إلاحغاءاث املىهىم ٖلحها في هظا ال٣اهىن 

 الباب الثامً

 في خخم أغمال الهيئت

غ ًٖ ؤوكُتها ٖلى الىدى الخالي 67الفصل    :  حٗض الهُئت ج٣اٍع

ت 1 غ ؾىٍى  .  ج٣اٍع

غا زخامُا قامال مىظ بوكاء الهُئت وختى اهتهاء مهامها ًخًمً ـ 2   :ج٣ٍغ

   الخ٣اث٤ التي جىنلذ بلحها بٗض الخثبذ والخد٤ُ٣،

   جدضًض املؿاولُاث،

   ألاؾباب التي ؤصث بلى الاهتها٧اث املكمىلت بهظا ال٣اهىن والخىنُاث ال٨ُٟلت بٗضم ج٨غاعها في املؿخ٣بل،

ٟا٫   الخضابحر الىاحب اجساط لى ألازو خ٣ى١ اليؿاء وألَا ها للدصجُ٘ ٖلى املهالخت الىَىُت وخماًت خ٣ى١ ألاٞغاص ٖو

 والٟئاث طاث الاخخُاحاث الخانت والٟئاث الهكت،

   الخىنُاث وامل٣ترخاث وإلاحغاءاث التي حٗؼػ البىاء الضًم٣غاَي وحؿاهم في بىاء صولت ال٣اهىن،

ت   الخىنُاث والا٢تراخاث املخٗل٣ت باإلن المُت والتربٍى ت والا٢خهاصًت وألامىُت وال٣ًاثُت وإلٖا الخاث الؿُاؾُت وإلاصاٍع

حرها التي جغاها لخجىب الٗىصة بلى ال٣م٘ والاؾدبضاص واهتها٥ خ٣ى١ إلاوؿان وؾىء الخهٝغ في املا٫ الٗام،  والث٣اُٞت ٚو

غ الهُئت بلى ٧ل مً عثِـ الجمهىعٍت وعثِـ املجلـ امل٩ل٠ بالد ٘ وعثِـ الخ٩ىمتج٣ضم ج٣اٍع  .كَغ
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غ الهُئت ٖلى طمت الٗمىم وجيكغ في الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وجدغم الهُئت ٖلى وكغ الىخاثج وجىػَٗها  جىي٘ ج٣اٍع

 .ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ وطل٪ ب٩ل الُغ١ و٢بل اهتهاء مهامها

جي ؤو بلى  ـ 68الفصل  جسخخم ؤٖما٫ الهُئت بجهاًت الٟترة املدضصة لها ٢اهىها وحؿلم ٧ل وزاث٣ها ومؿدىضاتها بلى ألاعق٠ُ الَى

 .ماؾؿت مسخهت بدٟٔ الظا٦غة الىَىُت جدضر للٛغى

اث   ال ًخدمل ؤًٖاء الهُئت وؤٖىاجها ؤو ؤي شخو ؤصي مهمخه بخ٩ل٠ُ مً الهُئت املؿاولُت خى٫ ؤي مً مدخٍى 69الفصل 

غ ؤو الاؾخيخاحاث ؤو وحهاث الىٓغ ؤو الخىنُاث املٗبر ٖجها جُب٣ُا لخ٩ام هظا ال٣اهىن   .الخ٣اٍع

غ الكامل ًٖ الهُئت بٖضاص زُت وبغامج ٖمل لخىُٟظ الخىنُاث  ـ 71الفصل  ش نضوع الخ٣ٍغ جخىلى الخ٩ىمت زال٫ ؾىت مً جاٍع

٘ ملىا٢كتهاوامل٣ترخاث التي ٢ضمتها الهُئت وج٣ضم الخُت والبرهامج ب  .لى املجلـ امل٩ل٠ بالدكَغ

خىلى املجلـ مغا٢بت مضي جىُٟظ الهُئت للخُت وبغهامج الٗمل مً زال٫ بخضار لجىت بغملاهُت زانت للٛغى حؿخٗحن  ٍو

 .بالجمُٗاث طاث الهلت مً ؤحل جُٟٗل جىنُاث وم٣ترخاث الهُئت

ىٟظ ٣٦اهىن مً ٢ىاهحن الضولت ًيكغ هظا ال٣اهىن ألاؾاسخي بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  .ٍو

 .2013صٌؿمبر  24جىوـ في 

 عثِـ الجمهىعٍت

 مدمض املىه٠ املغػوقي

 باؾم الكٗب،

جي الخإؾِسخي،  وبٗض مهاص٢ت املجلـ الَى

 :ًهضع عثِـ الجمهىعٍت ال٣اهىن ألاؾاسخي لاحي هّهه

مً ؤحل جد٤ُ٣ الثىعة وبهجاخها في الٟترة املمخضة بحن ال جسً٘ للماازظة الجؼاثُت ألاٞٗا٫ التي جم ال٣ُام بها  – الفصل ألاّول 

 .2011ُٟٞغي  28و 2010صٌؿمبر  17

وباليؿبت ملً جمذ ماازظجه بد٨م اجهل به ال٣ًاء مً ؤحل اعج٩اب ؤخض جل٪ ألاٞٗا٫ املظ٧ىعة في املضة املدضصة، ًخمّخ٘ 

م الى٦الء الٗامىن ملدا٦م الاؾخئىاٝ ٧ل
ّ
عي الٗام و ٌؿل  .خؿب ازخهانه قهاصة في الٛغى بالٟٗى الدكَغ

خضاءاث املًُٟت بلى ؾ٣ٍى قهضاء الثىعة ؤو بنابت حغخاها اهتها٧اث حؿُمت ٖلى مٗجى الٟهلحن  – 2الفصل   8و 3حٗخبر الٖا

 .املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت و جىُٓمها 2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53مً ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص 
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مً ال٣اهىن ألاؾاسخي ٖضص  42ي نىعة بخالت هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ملٟاث بلى الىُابت الٗمىمُت ٖمال بالٟهل ف – 3الفصل 

املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها ٞةن الىُابت الٗمىمُت جدُلها آلُا  2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53

 .مً هٟـ ال٣اهىن ألاؾاسخي 8لٟهل للضواثغ ال٣ًاثُت املخسههت املىهىم ٖلحها با

ت الخٗهض بها مهما ٧ان الُىع الظي ج٩ىن  بمجغص بخالت الىُابت الٗمىمُت امللٟاث بلى الضواثغ املخسههت ٞةجها ج٩ىن ناخبت ؤولٍى

 .ُٞه

ش هظا ال٣اهىن بنضاع ألاوامغ املىهىم ٖلحها  – 4الفصل  بال٣اهىن ًخىلى عثِـ الخ٩ىمت في ؤحل ؤ٢هاه ؤعبٗت ؤقهغ مً جاٍع

 .املخٗل٤ بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها 2013صٌؿمبر  24املاعر في  2013لؿىت  53ألاؾاسخي ٖضص 

ظ ٣٦اهىن مً ٢ىاهحن الضولت ّٟ ى  .ًيكغ هظا ال٣اهىن ألاؾاسخي بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ٍو

 .2104جوان  02جووع في 

3عدد ملحق   

 مً الدطخوز  048الفصل 

٘ املخٗل٤ بها، وال ٣ًبل في جلتزم .9 الضولت بخُب٤ُ مىٓىمت الٗضالت الاهخ٣الُت في حمُ٘ مجاالتها واملضة الؼمىُت املدضصة بالدكَغ

مت ؤو ال٣ٗاب بمغوع  هظا الؿُا١ الضٞ٘ بٗضم عحُٗت ال٣ىاهحن ؤو بىحىص ٖٟى ؾاب٤ ؤو بذجُت اجها٫ ال٣ًاء ؤو بؿ٣ىٍ الجٍغ

 .الؼمً
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