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ي أ
يعيــة تمثلــت �ف حالــت رئاســة الجمهوريــة إىل مجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 16 جويليــة 2015 مبــادرة ت�ش

ــدف اىل  ــاىلي يه ــادي والم ــال االقتص ي المج
ــة �ف ــة بالمصالح ــراءات خاص ــق بإج ــاسي يتعل ــون أس وع قان ــ�ش م

ة مــا قبــل 14 جانفــي  ي فــرت
ي االنتهــاكات المتعلقــة بالفســاد المــاىلي واالعتــداء عــى المــال العــام �ف

النظــر �ف
 .2011

وع 12 فصــا تمحــورت حــول »إقــرار تدابــري خاصــة باالنتهــاكات المتعلقــة بالفســاد المــاىلي  وتضمــن هــذا المــ�ش
ــة  ــا للمصالح ي تحقيق

ــا�ف ــة الم ــّي صفح ــا وط ــات نهائي ــق الملف ي إىل غل
ــىف ــام تف ــال الع ــى الم ــداء ع واالعت

ــة«.  ــة االنتقالي ــة الســامية للعدال باعتبارهــا الغاي

ف مؤيــد ومعــارض،  وع الكثــري مــن الجــدل الــذي طــال مختلــف أطيــاف المجتمــع التونــ�ي بــ�ي وأثــار هــذا المــ�ش
يعيــة  ف االأحــزاب المشــكلة لائتــاف الحاكــم والداعمــة للمبــادرة الت�ش وتحــول إىل مجــال للتجــاذب الســياسي بــ�ي
عــادة إدمــاج رؤوس أمــوال  وع فرصــة الإ ي هــذا المــ�ش

الرئاســية واالأحــزاب المعارضــة، فبينمــا يــرى االتجــاه االأول �ف
ي الــدورة االقتصاديــة وتحريــك عجلــة االســتثمار واســتكمال المصالحــة الوطنيــة وتوفــري فرصــة أكــرب للســلم 

�ف
ــادرة  ــرى المعارضــون لهــذه المب ، ي ــة تجــاه المجتمــع التونــ�ي امــات مالي ف االجتماعــي عــى أن تكــون لهــم الرت
ــري  ــة والمعاي ــة االنتقالي ــون العدال ــتور وقان ف بالدس

ّ ــ�ي ــة المب ــة االنتقالي ــادي للعدال ــار الع ــة للمس ــا منافي أنه
وع هــو عبــارة عــن نــص يطغــى عليــه الغمــوض والعموميــات. ويذهــب بعــض  الدوليــة ويــرون أن هــذا المــ�ش
ــة تهــم بعــض رجــال  ــة غــري معلن ي االأصــل اســتجابة لوعــود انتخابي

ــه �ف وع إىل االتهــام بأن ف للمــ�ش المعارضــ�ي
ب هيئــة الحقيقــة والكرامــة وافتــكاك مهامهــا... وع قــدم خصيصــا لــرف االأعمــال. ويــرى البعــض االآخــر أن المــ�ش

ي 
ــص �ف ــذي ن ــرب 2011 ال ي 02 نوفم

ــؤرخ �ف ــنة 2011 الم ــدد 116 لس ــوم ع ــن المرس ــل 15 م ــتنادا إىل الفص واس
ورة  ي منــه المتعلــق باختصاصــات الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري عــى �ف

القســم الثــا�ف
امــج المتعلقة بالشــأن  ي الرب

عــام والمعرفــة مــن خــال ضمــان التعدديــة والتنــوع �ف ي االإ
»دعــم حقــوق العمــوم �ف

ورة »الســهر عــى برمجــة إعاميــة دقيقــة ومتوازنــة«، واعتبــارا لمــا تمــت ماحظتــه مــن تباعــد  العــام«، وعــى �ف
ي مــوارد الدولــة وشــق يعــارض مــن داخــل 

ف شــق يحكــم ويتــرف �ف ي وجهــات النظــر وتأويــات متناقضــة بــ�ي
�ف

ي بعــض الحــاالت الدعــوة إىل التظاهــر 
لمــان وخارجــه، ونظــرا لتداعيــات هــذا االختــاف الــذي بلــغ �ف قبــة الرب

ــوذج  ــوع كنم ــذا الموض ــاد ه ــري اعتم ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا المس ــة العلي ــررت الهيئ ــاج، ق واالحتج
وع ومناقشــته ورصــد مــدى  ي رافقــت تقديــم المــ�ش

عــام للتداعيــات والنقاشــات الــ�ت لتقييــم تغطيــة وســائل االإ
ي المعرفــة والمعلومــة  الدقيقــة والمتوازنــة.  

ام بحــق المواطــن �ف ف االلــرت

تقديم

*ميكن االطالع عىل النص الكامل ملرشوع قانون املصالحة االقتصادية يف امللحق.
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املدة الزمنية لعملية الرصد

وع عــى مجلــس الــوزراء، إىل  ة الممتــدة مــن 14 جويليــة 2015، تاريــخ عــرض المــ�ش غطــت عمليــة الرصــد الفــرت
غايــة 30 ســبتمرب 2015، تاريــخ نهايــة الرصــد.

العينة

 : ي
تتكون العينة من محطات إذاعية وقنوات تلفزية خاصة وعمومية موزعة كاالآ�ت

- 4 قنوات تلفزية  
- 3محطات إذاعية  

ي شملها الرصد هي التالية : * 
القنوات التلفزية ال�ت

قناة الوطنية االأوىل    .1  
قناة نسمة  .2  

قناة حنبعل  .3  
ي آن آن(

قناة شبكة تونس االإخبارية )�ت  .4  

ي كانت لها برمجة محينة.
ف عى القنوات ال�ت كري مالحظة: وقع الرت

ي شملها الرصد هي التالية :*
ذاعية ال�ت القنوات االإ

ذاعة الوطنية االإ  .1  
إذاعة شمس أف أم  .2  

إذاعة موزاييك أف أم  .3  

امــج السياســية الحواريــة والمجــات  ي عينــة التحليــل، فقــد تــم اعتمــاد الرب
ف �ف ي مــا يتعلــق بتحديــد المضامــ�ي

و�ف
ف االإخباريــة. ات والمواجــري االإخباريــة واالســتجوابات دون اعتبــار النــ�ش

*قناة الوطنية األوىل: قناة تلفزية عمومية تنتمي ملؤسسة التلفزة التونسية. بدأت يف العمل رسميا بتسمية اإلذاعة والتلفزة 

التونسية )أ ت ت( يف ماي 1966.   -قناة نسمة: قناة خاصة تم بعثها يف مارس 2007. -قناة حنبعل: قناة خاصة انطلقت يف 

البث يف فيفري 2005. -قناة شبكة تونس اإلخبارية )يت آن آن(: قناة خاصة أحدثت بعد 14 جانفي 2011. 

*اإلذاعة الوطنية: قناة إذاعية عمومية تنتمي ملؤسسة اإلذاعة التونسية ويعود تأسيسها لسنة 1938. -إذاعة شمس اف ام: 

قناة اذاعية مصادرة، تم تأسيسها كإذاعة خاصة يف سبتمرب 2010 ومتت مصادرتها بعد جانفي 2011 باعتبارها من أمالك عائلة 

الرئيس السابق. إذاعة موزاييك اف ام: قناة خاصة تم تأسيسها يف نوفمرب 2003

منهجية الرصد
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منهجية العمل

ي 
امــج االذاعيــة والتلفزيونيــة الــ�ت ي توفــر مختلــف الرب

تــم االعتمــاد عــى قاعــدة تجميــع البيانــات والمعطيــات الــ�ت
ف العينــة برصــد مــدى مهنيتهــا  وع قانــون المصالحــة االقتصاديــة وقمنــا مــن خــال تحليــل مضامــ�ي تناولــت مــ�ش

وع قانــون المصالحــة مــن خــال قيــاس : ي تغطيــة مــ�ش
�ف

ام القنوات المذكورة بتوفري المعلومة للعموم ف - مدى الرت

ي برامجها
- مدى ضمان التعددية والتنوع �ف

مجة  - مدى دقة المعلومة وتوازن الرب

التحليل الكمي 

نامــج  وع قانــون المصالحــة االقتصاديــة باعتبــار أن الرب ة الزمنيــة المخصصــة لمناقشــة مــ�ش تــم احتســاب الفــرت
وع قانــون المصالحــة إحــدى هــذه الفقــرات  الواحــد قــد يحتــوي عــى فقــرات متعــددة ويكــون التطــرق لمــ�ش
ــة بموضــوع يهــم  ــة المتعلق ــري المعلوم ــوات بتوف ام هــذه القن ف ــرت ــدى ال ــة وم ــاس مســتوى التغطي ــك لقي وذل

الشــأن العــام للمواطــن.

كما تم احتساب مدة زمن البث لكل متدخل وتصنيفه حسب انتماءاته : 

ي • انتماء حز�ب

ي
• انتماء للمجتمع المد�ف

ي
• انتماء مؤسسا�ت

• متدخلون آخرون

التحليل الكيفي 

نامج وجزء متعلق بالمتدخل. : جزء متعلق بالصحفي أو مقدم الرب ف تضمن التحليل الكيفي جزئ�ي
وع قانــون  تضمــن الجــزء االأول تحليــا لموقــف الصحفــي – أو المنشــط أو المعلــق)chroniqueur( - مــن مــ�ش

نامــج ومــن ثــم تحديــد تصنيفــه: المصالحــة أثنــاء الرب

• مع  

• ضد 

• محايد

وع  نامــج وتصنيفــه حســب موقفــه مــن مــ�ش ي الرب
ي تحليــا لمضمــون خطــاب المتدخــل �ف

وتضمــن الجــزء الثــا�ف
قانــون المصالحــة : 

• مع 

• ضد  

• محايد
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جدول عدد 1 : مدة تغطية القنوات اإلذاعية والتلفزية ملرشوع قانون املصالحة االقتصادية

تضمنــت عينــة الدراســة أربــع قنــوات تلفزيــة وثــاث قنــوات إذاعيــة وقــد بلغــت المــدة الجمليــة المخصصــة 
وع قانــون المصالحــة عــى مــدى شــهرين ونصــف مــدة قــدرت بـــ 37 ســاعة و26 دقيقــة  لتغطيــة موضــوع مــ�ش
ذاعيــة و13 ســاعة و12 دقيقــة و26  ، منهــا 24 ســاعة و13 دقيقــة و38 ثانيــة موزعــة عــى القنــوات االإ ي

و4 ثــوا�ف
ثانيــة موزعــة عــى القنــوات التلفزيــة.

ذاعــات خصصــت وقتــا أكرش مــن القنــوات التلفزيــة لتغطيــة الموضوع،  ويتضــح مــن خــال هــذه االأرقــام، أن االإ
ي شــملتها الدراســة بلــغ 8 ســاعات و5 دقائــق 

ة الــ�ت ذاعــة الواحــدة خــال الفــرت حيــث أن معــدل زمــن التغطيــة باالإ
ي القنــاة التلفزيــة الواحــدة 3 ســاعات ونصــف الســاعة.

تقريبــا فيمــا لــم يتجــاوز معــدل زمــن التغطيــة �ف

1. نتائج الرصد العامة

النسبة املئويةاملدة

24:13:3864,7القنوات اإلذاعية

13:12:2635,3القنوات التلفزية

37:26:04100املجموع
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رسم بياني عدد 1 : تغطية القنوات اإلذاعية والتلفزية ملرشوع قانون املصالحة     
االقتصادية)%(

ي شــملتها الدراســة أقــل مــن عــدد القنــوات التلفزيــة )3 إذاعــات مقابــل 4 تلفــزات( 
ذاعــات بالعينــة الــ�ت عــدد االإ

وع  ذاعــات( غطــت مــا نســبته 64.7 بالمائــة مــن إجمــاىلي المســاحة المخصصــة لتنــاول موضــوع مــ�ش إال أنهــا )االإ
ذاعــات  ، يمكــن القــول أن االإ ف ي هــذه االأرقــام، وقبــل تحليــل المضامــ�ي

قانــون المصالحــة. ومــن خــال قــراءة �ف
وع قانــون المصالحــة االقتصاديــة، بمــا يفيــد  امــا بتوفــري المعلومــة الضافيــة حــول موضــوع مــ�ش ف كانــت أكــرش الرت

ي تهــم الشــأن العــام. 
أنهــا خصصــت وقتــا أطــول لتقديــم المعلومــة حــول المواضيــع الــ�ت
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2. نتائج الرصد املتعلقة بالقنوات التلفزية

1.2 نتائج الرصد العامة املتعلقة بالقنوات التلفزية

جدول عدد 2 : حجم التغطية ملناقشة مرشوع قانون املصالحة يف القنوات التلفزية

النسبة املئويةمدة التغطيةالقناة

0865,1 :36 :13تي أن أن

0217,5 :19 :00الوطنية 1

0111,9 :34 :20نسمة

005,4 :42 :53حنبعل

13100 :12 :26 املجموع 

عــام الخــاص والعمومــي كمــا شــملت قنــوات تأسســت  ي هــذه العينــة، فشــملت االإ
تنوعــت القنــوات التلفزيــة �ف

بعــد 14 جانفــي 2011 وقنــوات أخــرى تــم بعثهــا قبــل هــذا التاريــخ. 

ــت 8  ي خصص
ــ�ت ــة )TNN( ال ــس االإخباري ــبكة تون ــاة ش ــة قن ــدارة القائم ي ص

ــد �ف ــة نج ــن التغطي ــص زم وبتفح
ي المرتبــة الثانيــة القنــاة العموميــة 

وع قانــون المصالحــة، ونجــد �ف ســاعات و36 دقيقــة و13 ثانيــة لتغطيــة مــ�ش
ي 

ف التفــاوت الكبــري �ف وع. وهــي أرقــام تبــ�ي ف و19 دقيقــة لتغطيــة المــ�ش ي خصصــت ســاعت�ي
‘الوطنيــة االأوىل’ الــ�ت

 . ف ف المذكورتــ�ي ف القناتــ�ي الوقــت المخصــص لتغطيــة الموضــوع بــ�ي

ــاه  ــة تج ــوات العمومي ــات القن ام ف ــاري الأن الرت ي أن. أن. االإخب
ــه �ت ــري بتوج ــاوت الكب ــذا التف ــر ه ي ــن ترب وال يمك

ــا. ــة به ــات المتعلق ــري المعلوم ــام وتوف ــأن الع ــم الش ي ته
ــ�ت ــع ال ــة المواضي ــا لمواكب ــور تدعوه الجمه

ــون  وع قان ــ�ش ــة م ــص لتغطي ــت المخص ي الوق
ــدا �ف ا ج ــري ــا كب ــدول تفاوت ــذا الج ــال ه ــن خ ــجل م ــا نس كم

ي ان ان وبقيــة قنــوات العينــة التلفزيــة.
ف قنــاة �ت المصالحــة االقتصاديــة بــ�ي

*تم اعتامد نسبة 100 باملائة دون اعتبار الفارق الجزيئ الضئيل جدا أي أنه تم االكتفاء برقم واحد بعد الفاصل.

7



65,1

17,5
11,9

5,4

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

تي أن أن 1الوطنية  نسمة حنبعل

%مدة التغطية   

رسم بياني عدد2: حجم تغطية مرشوع قانون املصالحة االقتصادية يف القنوات التلفزية

ي 
ي شــملتها الدراســة خــال 77 يومــا، 13ســاعة و12 دقيقــة و26 ثانيــة �ف

خصصــت القنــوات التلفزيــة االأربــع الــ�ت
ي الصــدارة بنســبة %65  مــن المجمــوع العــام للتغطيــة 

ي أن أن« �ف
ي قنــاة »�ت

المجمــل لتغطيــة الموضــوع. وتــأ�ت
ف لــم تتجــاوز القنــاة الوطنيــة1 وقنــاة نســمة وقنــاة حنبعــل مجتمعــة نســبة 35 %، فلــم تخصــص هــذه  ي حــ�ي

�ف
القنــوات مجتمعــة ســوى 4 ســاعات و36 دقيقــة و13 ثانيــة خــال كامــل المــدة المذكــورة أعــاه بمــا يعــادل نحــو 
4 دقائــق يوميــا أي بمعــدل دقيقــة و20 ثانيــة فقــط للقنــاة الواحــدة يوميــا. وهــي مســاحة زمنيــة محــدودة جــدا 

مقارنــة بأهميــة الموضــوع.
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2.2 نتائج رصد مواقف الصحفيني واملعلقني بالقنوات التلفزية  

رسم بياني عدد 3 : مواقف الصحفيني أو املعلقني من مرشوع قانون املصالحة االقتصادية 
)%(

ي تناولــت موضــوع 
امــج الــ�ت ف أو مقدمــي الرب ف أو المعلقــ�ي ي مــدى حياديــة الصحفيــ�ي

يعكــس هــذا الرســم البيــا�ف
ي لمناقشــة  ي والتنــاول الســل�ب يجــا�ب ف الحيــاد والتنــاول االإ وع قانــون المصالحــة إذ تراوحــت مواقــف هــؤالء بــ�ي مــ�ش

وع القانــون. مــ�ش

ي المجمــل الـــ %80 مــن مجمــوع أدائهــم حيــث بلغــت النســبة 
ف المســت �ف ويســتخلص أن حياديــة الصحفيــ�ي

ي باعتبــار أن القنــاة العموميــة تمكنــت مــن المحافظــة  ي قنــاة الوطنيــة االأوىل، وهــو مــؤ�ش جــد إيجــا�ب
%100 �ف

ف كان  ف والمعلقــ�ي ــ�ي ف أن أداء الصحفي ي حــ�ي
ــق بهــذا الموضــوع، �ف ــا يتعل ي م

ــا �ف ــة التامــة لصحفييه عــى الحيادي
ي ســياق »ضــد« 

ي أن. أن« و«حنبعــل« إذ تنــاول الصحفيــون والمقدمــون هــذا الموضــوع �ف
ي »�ت

ي قنــا�ت
أقــل حيــادا �ف

ي قنــاة »حنبعــل«، وهــو مــا يدعــو إىل التســاؤل حــول 
ي أن أن« وبنســبة %33.3 �ف

ي قنــاة »�ت
بنســبة بلغــت %39.8 �ف

ــة  ام بالحيادي ف ــرت ــدل االل وع ب ــداء موقــف مــن المــ�ش ي التعاطــي مــع الموضــوع مــن خــال إب
ــة �ف مــدى المهني

مهــا. عاميــة الواجــب احرت باعتبارهــا أحــد أهــم المعايــري المهنيــة االإ

ي المقابــل، وإن أظهــر صحفيــو ومعلقــو ومقدمــو برامــج قنــاة نســمة حيادهــم بنســبة 88.9 بالمائــة، فــإن 
و�ف

وع القانــون وتناولــه  ي ســياق »مــع« مــن خــال التعاطــف مــع مــ�ش
11.1 بالمائــة منهــم تعامــل مــع الموضــوع �ف

. ي بشــكل إيجــا�ب

وإن مــا يمكــن اســتخاصه مــن هــذه االرقــام والنســب هــو أن بعــض القنــوات تحــاول، مــن خــال إعامييهــا، 
ي 

ي توجيهــه أو التأثــري عليــه مثــل قنــاة الوطنيــة االأوىل، �ف
ي المعلومــة دون التدخــل �ف

أن تكفــل حــق المواطــن �ف
ف يســعى إعاميــو قنــوات أخــرى، عــن قصــد أو عــن غــري قصــد، إىل التدخــل أو التأثــري عــى المتلّقــي مــن  حــ�ي
ي محاولــة للتأثــري عليــه أو توجيهــه وهــو مــا يتعــارض مــع 

ي �ف ي أو إيجــا�ب ي شــكل ســل�ب
خــال تقديــم الموضــوع �ف

االأســس والمعايــري المهنيــة..

33,3% 39,8%

67,7%

88,9%

61,2%

100%

11,1%

حنبعل نسمة تي أن أن 1الوطنية 

سلبي  محايد  إيجابي 
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3.2 نتائج رصد مواقف املتدخلني بالقنوات التلفزية  

ــان  ــم الشــأن العــام هــو ضم عــام الســمعي والبــري حــول موضــوع يه ي االإ
ــف �ف ــان تعــدد المواق إن ضم

ي الفصل 
ي التعبــري عــن االأفــكار و االآراء« الــذي ينــص عليــه المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 �ف

لمبــدأ »التعدديــة �ف
ي 

امــج المتعلقــة بالشــأن العــام« هــو مــن المبــادئ الــ�ت ي الرب
الخامــس منــه. كمــا أن »ضمــان التعدديــة والتنــوع �ف

عــام وفقــا للفصــل 15  ي االإ
ي إطــار مهمتهــا التعديليــة دعمــا لحقــوق العمــوم �ف

تعمــل الهيئــة عــى ترســيخها �ف
مــن المرســوم ذاتــه.

ف  ــ�ي ــة بالشــأن الســياسي إذ مــن ب ــع ذات عاق ــق بمواضي ــا تتعل ــة خصوصــا عندم ــادئ أهمي وتكــون لهــذه المب
ي 

مهــام الهيئــة حســب الفصــل 16 مــن المرســوم عــدد 116 »الســهر عــى ضمــان حريــة التعبــري والتعدديــة �ف
، ســواء مــن قبــل القطــاع الخــاص أو مــن قبــل القطــاع  عــام الســياسي الفكــر والــرأي، خاصــة فيمــا يتعلــق باالإ

العمومــي لاتصــال الســمعي والبــري«.

ذاعيــة والتلفزيــة  ي تنــاول القنــوات االإ
ومــن خــال هــذه الدراســة نرصــد مــدى ضمــان مبــدأ التعدديــة والتنــوع �ف

ــرب رصــد  ــك ع ــا  يهــم الشــأن العــام وذل ــاره موضوع ــة باعتب ــون المصالحــة االقتصادي وع قان لموضــوع مــ�ش
. ف مواقــف مختلــف المتدخلــ�ي

رسم بياني عدد 4 : مواقف املتدخلني من مرشوع قانون املصالحة االقتصادية )%(

ي عــدد 4 مــن 
وع قانــون المصالحــة االقتصاديــة اختلــف –حســب الرســم البيــا�ف إن التعاطــي مــع موضــوع مــ�ش

ف  ف المعارضــ�ي وع والمتدخلــ�ي ف المســاندين للمــ�ش ف نســبة المتدخلــ�ي قنــاة تلفزيــة إىل أخــرى. وإن ســجلنا تفاوتــا بــ�ي
ف كانــت قنــاة الوطنيــة االأوىل حيــث  ف الموقفــ�ي ي كل قنــوات العينــة، فــإن أقــرب القنــوات إىل الموازنــة بــ�ي

لــه �ف
ي 57.1 بالمائــة مقابــل 42.9 بالمائــة قدمــوه  ي ســياق ســل�ب

وع �ف ف فيهــا الذيــن قدمــوا المــ�ش بلغــت نســبة المتدخلــ�ي
. ي ي ســياق إيجــا�ب

�ف

66,7%

44,5%

71,4%

57,1%

22,2%

6,1%

33,3% 33,3%
22,5%
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حنبعل نسمة تي أن أن 1الوطنية 

سلبي  محايد  إيجابي 
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ف محايديــن واالقتصــار عــى االأطــراف المعنيــة بتمريــر  غــري أننــا ناحــظ، عــى نفــس القنــاة، غيابــا تامــا لمتدخلــ�ي
اء  ي، أي أن القنــاة لــم تســتعن بخــرب وع، وهــو مــا يعكــس غيــاب الجانــب التحليــىي التفســري أو رفــض المــ�ش
وريــة. هــذا النقــص نســجله  ية المجــردة والرف ف محايديــن لتقديــم المعلومــات والمعطيــات التفســري ومحللــ�ي

ف لــه.     ف معارضــ�ي وع وثلثــ�ي ف ثلــث مســاند للمــ�ش ي تــوزع متدخلوهــا بــ�ي
ي قنــاة حنبعــل الــ�ت

كذلــك �ف

ي أن. أن ضعيفــا قــدرت نســبته بـــ6.1 
ف ذوي المواقــف المحايــدة فقــد كان حضورهــم عــى قنــاة �ت أمــا المتدخلــ�ي

ف فيمــا كان حضورهــم أكــرب عــى قنــاة نســمة بنســبة قــدرت بـــ22.2 بالمائــة مــن  بالمائــة مــن مجمــوع المتدخلــ�ي
ــن وجــود ضعــف عــى مســتوى  ــؤ�ش أيضــا ع ــون. وهــذا ي وع القان ف حــول موضــوع مــ�ش ــ�ي ــوع المتدخل مجم
ي قنــوات أخــرى وهــو مــا يعكــس خلــا مهنيــا ال بــد 

ي بعــض القنــوات وغيابهــا التــام �ف
ية �ف الصحافــة التفســري

مــن العمــل عــى تداركــه.

وع  ف المســاندين للمــ�ش ف نســبة المتدخلــ�ي ا جــدا بــ�ي . ان. ان. تفاوتــا كبــري ي
مــن جهــة أخــرى ســجلنا عــى قنــاة �ت

ــل 22.5  ــة مقاب ي 71.4 بالمائ ــوه بشــكل ســل�ب ــن تناول ــه، إذ قــدرت نســبة الذي ف ل ف المعارضــ�ي ــ�ي ونســبة المتدخل
ي ان ان – وهــي االأكــرش تغطيــة 

ي وهــذه االأرقــام تجعــل مــن قنــاة �ت بالمائــة خصصــت لمــن تناولــوه بشــكل إيجــا�ب
ي تنــاول الموضــوع .

وع القانــون- أقــل القنــوات توازنــا �ف لمناقشــة مــ�ش

ي التعاطــي مــع الموضــوع مــن خــال 
قنــاة نســمة مــن ناحيتهــا كانــت، حســب االأرقــام، أكــرش القنــوات اتزانــا �ف

ف المحايديــن  يجابيــة والســلبية والمحايــدة( وحضــور ملحــوظ للمتدخلــ�ي تســجيل حضــور مختلــف المواقــف )االإ
مقارنــة ببقيــة القنــوات بنســبة قــدرت بـــ 22.2 بالمائــة.
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4.2 نتائج رصد مجموع املداخالت بالقنوات التلفزية حسب انتماءات املتدخلني  

                                       قناة حنبعل

جدول عدد 3 : مجموع املداخالت بقناة حنبعل حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاالنتماءات الحزبية

1 الحزب الجمهوري

1 تيار املحبة

1 نداء تونس 

3املجموع

ف ذوي انتمــاءات حزبيــة دون االســتناد إىل مواقــف  حســب الجــدول عــدد 3، اقتــرت قنــاة حنبعــل عــى متدخلــ�ي
، كمــا اقتــرت عــى ثــاث تيــارات حزبيــة  ف اء والمحللــ�ي ف والخــرب ي ومواقــف االأكاديميــ�ي

ناشــطي المجتمــع المــد�ف
ف المواقــف الرافضــة  هــي الحــزب الجمهــوري وتيــار المحبــة ونــداء تونــس. وهــو مــا قــد يعكــس التفــاوت بــ�ي
وع والمواقــف الداعمــة لــه باعتبــار أن نــداء تونــس هــو حــزب رئيــس الجمهوريــة الــذي بــادر بتقديــم  للمــ�ش

يعيــة.  المبــادرة الت�ش

ف ســواء عــى مســتوى االأحــزاب  ي اختيــار المتدخلــ�ي
وعمومــا نســجل هنــا خلــا يتعلــق بمبــدأ التنــوع والتعــدد �ف

أو عــى مســتوى االنتمــاءات بشــكل عــام.
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قناة نسمة

جدول عدد 4 : مجموع املداخالت بقناة نسمة حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاإلنتماءات

االنتماءات الحزبية

1االتحاد الوطني الحر

1التيار الشعبي

1الحزب الجمهوري

االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

 رئاسة الجمهورية

1الباجي قائد السبيس

1االتحاد العام التونيس للشغل

هيئة الحقيقة والكرامة

1 زهري مخلوف

متدخلون آخرون

1نزار عياد )محامي(

7املجموع

ــث  ــاة حنبعــل حي ــوف قن ــة بضي ــا مقارن ــرش تنوع ــوا أك ــاة نســمة كان ي قن
ف �ف ــ�ي ز الجــدول عــدد 4 أن المتدخل ــرب ي

ي 
ــد�ف ــع الم ــن المجتم ــة وم ــات الدول ــن مؤسس ف م ــ�ي ــة ومتدخل ــاءات حزبي ف ذوي انتم ــ�ي ــور متدخل ــجلنا حض س

ي 
ــا �ف ــا ممث ــة 18 حزب ــن جمل ــط م ــزاب فق ــور 3 أح ــار حض ــا باعتب ــوع كان منقوص ــذا التن ــري أن ه ــم. غ ه وغري

ــس.  ي تون
ــه �ف ــا مرخصــا ل ــن 150 حزب ــرش م ــواب الشــعب وأك ــس ن مجل
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قناة الوطنية األوىل

جدول عدد 5 : مجموع املداخالت بالقناة الوطنية1 حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاالنتماءات

االنتماءات الحزبية

1 التحالف الديمقراطي

1 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

3 الجبهة الشعبية

1 املسار الديمقراطي االجتماعي

1 نداء تونس 

االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

1االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

1جمعية القانون الجنائي

هيئة الحقيقة والكرامة 

1زهري مخلوف

1سهام بن سدرين

متدخلون آخرون

1نزار عياد )محامي(

1أحمد صواب )قايض(

1مراد حطاب )خبري اقتصادي ومايل(

14املجموع
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ــاة  ــى القن ــة ع ــة االقتصادي ــون المصالح وع قان ــ�ش ــول م ف ح ــ�ي ــة المتدخل ــإن قائم ــدد 5 ف ــدول ع ــب الج حس
ي نســمة وحنبعــل. لكــن بعيــدا عــن هــذه المقارنــة الضيقة 

الوطنيــة االأوىل كانــت متنوعــة إىل حــد مــا مقارنــة بقنــا�ت
ي 

ي ومكونــات المجتمــع المــد�ف
يظــل هــذا التنــوع منقوصــا وضعيفــا بالنظــر لتنــوع المشــهد الســياسي والمؤسســا�ت

ي 
ي حظــوظ التيــارات السياســية �ف

ومختلــف االأطــراف المعنيــة بالشــأن العــام. إىل جانــب ذلــك ناحــظ تفاوتــا �ف
التدخــل إذ خصصــت للجبهــة الشــعبية 3 مداخــات مقابــل مداخلــة واحــدة لبقيــة االأحــزاب. وتجــدر االشــارة 
وع بشــكل  ف اىل تنــاول المــ�ش أيضــا اىل أنــه يتضــح مــن خــال الجــدول عــدد 4  توجــه جانــب كبــري مــن المتدخلــ�ي

. ي ســل�ب

شبكة تونس اإلخبارية )تي.آن.آن.(

جدول عدد 6 : مجموع املداخالت بقناة تي.آن.آن. حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاالنتماءات

االنتماءات الحزبية

2 التحالف الديمقراطي

1 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

5 الجبهة الشعبية

3 نداء تونس 

2الحزب الجمهوري

1املؤتمر من أجل الجمهورية

1 حركة الشعب

1حركة النهضة

5التيار الديمقراطي

االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

1االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

1منظمة أنا يقظ

1االتحاد العام لطلبة تونس

هيئة الحقيقة والكرامة

2زهري مخلوف

2سهام بن سدرين
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متدخلون آخرون

3أحمد الرحموني )قايض(

1احمد صواب )قايض(

2األمني البوعزيزي )ناشط سيايس(

1مطاع الواعر )ناشط يف حملة ‘مانيش مسامح’(

1شكيب درويش )خبري يف العدالة االنتقالية(

1 صالح الدين الجوريش )محلل سيايس(

1فيصل دربال )خبري اقتصادي(

1عبد الجليل البدوي )خبري اقتصادي(

1خالد قفصاوي )ناشط سيايس(

1رؤوف بن يغالن )مرسحي(

1رشف الدين القليل )محامي- حملة ‘مانيس مسامح’(

42املجموع

ي 
ــ�ت ــة ال ــوات العين ــرش قن ــن أك ــد م ــة تع ــس االإخباري ــبكة تون ــاة ش ــدد 6 أن قن ــدول ع ــال الج ــن خ ــح م يتض

ف وتنــوع انتماءاتهــم حيــث تدخــل سياســيون مــن 9 أحــزاب  ي مــا يتعلــق بعــدد المتدخلــ�ي
حققــت تنوعــا كميــا �ف

ــف  ــة مــن مختل ــب شــخصيات وطني ي إىل جان
وشــخصيات تنتمــي لمؤسســات ومنظمــات مــن المجتمــع المــد�ف

ــا... ه ــاء وغري ــة والقض ــل الثقاف ــات مث االختصاص

ــل  ــرات مقاب ي عــدد التدخــات إذ ســجل تدخــل بعــض االأحــزاب 5 م
ــوازن �ف ــه عــدم ت ــوع قابل ــن هــذا التن لك

ي 
تدخــل واحــد لفائــدة أحــزاب أخــرى. وهــذا التفــاوت يفــ� الخلــل الــذي ســجلناه مــن خــال الرســم البيــا�ف

وع قرابــة 72 بالمائــة وهــو رقــم طغــى  ف الذيــن تناولــوا ســلبيا المــ�ش عــدد4 والــذي كانــت فيــه نســبة المتدخلــ�ي
ي ذلــك المواقــف المحايــدة.

بشــكل بــارز عــى المواقــف المقابلــة بمــا �ف

ي نقصــا عــى مســتوى المهنيــة 
ناحــظ مــن خــال هــذه االأرقــام والمعطيــات أن القنــوات التلفزيــة مازالــت تعــا�ف

ا عــى مســتوى ضمــان مبــدأ التنــوع  ي مــا يتعلــق بتنــاول مواضيــع تهــم الشــأن العــام إذ ســجلنا تقصــري
خاصــة �ف

ــف  ــات والمواق ــن التجاذب ــدا ع ها بعي ــري ــة وتفس ــة الدقيق ــم المعلوم ــتوى تقدي ــى مس ــك ع ــة وكذل والتعددي
ي هــذا الموقــف أو ذاك.

ي اتجــاه تبــ�ف
المنحــازة لشــق أو الآخــر ودون الســعي إىل التأثــري عــى المتلقــي �ف
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3. نتائج الرصد املتعلقة باإلذاعات
1.3 نتائج الرصد العامة املتعلقة باإلذاعات  

جدول عدد7: حجم التغطية اإلعالمية ملرشوع قانون املصالحة االقتصادية يف اإلذاعات

النسبة املئويةمدة التغطيةالقناة

09:40:5940.0شمس أف أم

09:39:4839,9موزاييك أف أم

04:52:5120,1اإلذاعة الوطنية

24:13:38100املجموع

ة الزمنيــة  ي شــملها الرصــد طــوال الفــرت
ذاعيــة الثــاث، الــ�ت ناحــظ مــن خــال الجــدول عــدد 7 أن القنــوات االإ

ــة موضــوع  ــا لتغطي ــة 30 ســبتمرب 2015، خصصــت جــزءا مــن برمجته ــة 2015 إىل غاي ــدة مــن 14 جويلي الممت
ــة  ــة الوطني ذاع ف االإ ــ�ي ــة ب ــم التغطي ي حج

ــا �ف ــجلنا تفاوت ــا س ــري أنن ــة، غ ــة االقتصادي ــون المصالح وع قان ــ�ش م
ف  ف الحــري ــ�ي ــا يســاوي مرت ف م ــ�ي ذاعت ــا االإ ي كلت

ــة �ف ــغ حجــم التغطي ــث بل ــك وشــمس أف. أم. حي ي موزايي
وإذاعــ�ت

ذاعــة الوطنيــة قرابــة 5 ســاعات مقابــل مــا يقــارب 10  ذاعــة الوطنيــة )خصصــت االإ ي الــذي خصصتــه االإ
الزمــ�ف

ــة شــمس أف.ام(. ي إذاع
ــارب 10 ســاعات �ف ــا يق ــك وم ــة موزايي ي إذاع

ســاعات �ف

رسم بياني عدد 5 : حجم التغطية اإلعالمية ملرشوع قانون املصالحة االقتصادية يف 
اإلذاعات )%(
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ــة المخصصــة  ــة مــن المــدة الجملي ــة حــواىلي 20 بالمائ ذاعــة الوطني ي خصصتهــا االإ
ــ�ت ــة ال  بلغــت المــدة الزمني

ــك اف. ام. و40  ــة موزايي ي إذاع
ــة �ف ــواىلي 40 بالمائ ــل ح ــة مقاب ــة االقتصادي ــون المصالح وع قان ــ�ش ــة م لتغطي

ذاعــة الوطنيــة خصصــت وقتــا أقــل رغــم أنهــا مطالبــة  ي أن االإ
ي إذاعــة شــمس اف.ام. وهــو مــا يعــ�ف

بالمائــة �ف
ي 

امــات تجــاه الجمهــور مــن بينهــا إعطــاء أهميــة خاصــة للمواضيــع الــ�ت ف باعتبارهــا قنــاة عموميــة بجملــة مــن االلرت
تهــم الشــأن العــام.

 
2.3 نتائج رصد مواقف الصحفيني واملعلقني باإلذاعات  

رسم بياني عدد 6 : مواقف الصحفيني أو املعلقني من مرشوع قانون املصالحة االقتصادية 
)%(

 

ــون  وع قان ــ�ش ــت بم ي اهتم
ــ�ت ــة ال ــج االذاعي ام ــي الرب ي ومعلق ــ�ي ــف  صحف ــدد6 موق ي ع

ــا�ف ــم البي ــ� الرس يف
عاميــة المعنية. المصالحــة االقتصاديــة، وهــم باالأســاس منشــطون وصحفيــون ومعلقــون ينتمــون للمؤسســة االإ
ي إذاعــات العينــة أظهــروا مواقــف غــري 

ف �ف ف والمعلقــ�ي ناحــظ، مــن خــال هــذا الرســم، أن قلــة مــن الصحفيــ�ي
ذاعــة  ي االإ

هــا �ف وع القانــون، وقــد تفاوتــت نســبهم  مــن إذاعــة إىل أخــرى وكانــت أكرش محايــدة عنــد التطــرق لمــ�ش
ي إذاعــة شــمس أف. أم وقــدرت بحــواىلي 2 بالمائــة.

الوطنيــة حيــث قــدرت ب9.4 بالمائــة والنســبة االأقــل �ف

ي العينــة كمــا 
ذاعــات �ف ذاعــة الوطنيــة فقــد أولــت الموضــوع مســاحة زمنيــة أقــل مقارنــة ببقيــة االإ أمــا بالنســبة لاإ

ــة صحفييهــا  ــون المذكــور، إال أن هامــش موضوعي وع القان ــن لمــ�ش ف المؤيدي ــ�ي ــا أكــرب للمتدخل خصصــت وقت
ــمس أف. أم )97.9  ــة ش ــه إذاع ــذي بلغت ــتوى ال ــق إىل المس ــم يرت ــن ل ــة( لك ــة )90.6 بالمائ م ــبة محرت ــاز نس ح
بالمائــة( وإذاعــة موزاييــك أف. أم )94.2 بالمائــة( وهــو مــا يشــكل تحديــا لهــا باعتبارهــا إذاعــة عموميــة مطالبــة 
ــى  ــة ع ــق بالموضوعي ــا يتعل ي م

ــة �ف ــة خاص ــد المهني ــارم بالقواع ام الص ف ــرت ــة باالل ــات الخاص ذاع ــن االإ ــرش م أك

مســتوى أداء الصحفــي وبالتنــوع والتعــدد عــى مســتوى الضيــوف.

5,8% 1,0%

94,2%
90,6%

97,9%

9,4% 1,1%

موزاييك أف أم اإلذاعة الوطنية شمس أف أم

سلبي  محايد  إيجابي 
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3.3 نتائج رصد مواقف املتدخلني باإلذاعات  

رسم بياني عدد 7 : مواقف املتدخلني من مرشوع قانون املصالحة االقتصادية )%(

وع قانــون المصالحــة  ذاعــات، مــن مــ�ش ي مختلــف االإ
، �ف ف ي عــدد 7 مواقــف المتدخلــ�ي

ز الرســم البيــا�ف يــرب
االقتصاديــة. 

ي 
ي مســتوى أول وتفاوتــا �ف

ف مــن إذاعــة إىل أخــرى �ف ي توزيــع نســب مواقــف المتدخلــ�ي
ونســجل مــن خالــه تفاوتــا �ف

ي مســتوى ثــان.
ذاعــة الواحــدة �ف نســب توزيــع هــذه المواقــف داخــل االإ

ي 
ي شــبكة التحليــل �ف

ي تــم اعتمادهــا �ف
أمــا بالنســبة للمســتوى االأول، وإن ســجلنا حضــور المواقــف الثاثــة الــ�ت

نــا عنــه ب«مــع« والموقــف المعــارض  وع والــذي عرب ذاعــات، وهــي الموقــف المؤيــد للمــ�ش كل عنــا� عينــة االإ
نــا عنــه ب«محايــد«، فــإن  نــا عنــه ب«ضــد« والموقــف المحايــد أو الموضوعــي والــذي عرب وع والــذي عرب للمــ�ش
ــة  ــة الوطني ذاع ي االإ

وع أضعــف �ف ــف المعارضــة للمــ�ش ــة إىل أخــرى. فنســبة المواق ــن إذاع ــف م ــا يختل توزيعه
ي شــمس اف. ام. وموزاييــك اف. ام. اللتــان ســجلتا تقاربــا بهــذا الخصــوص أمــا المواقــف 

مقارنــة بإذاعــ�ت
ذاعــة فغطــت النســبة االأكــرب مقارنــة ببقيــة المواقــف ومقارنــة ببقيــة عنــا� العينــة. المؤيــدة لــه عــى نفــس االإ

ي إذاعــة شــمس 
ي المقابــل اختلفــت نســبة المواقــف المحايــدة مــن إذاعــة إىل أخــرى فكانــت النســبة االأضعــف �ف

�ف
ف  ي موزاييــك أف. أم. ب 20.5 بالمائــة مــن مجمــوع المتدخلــ�ي

أف. أم. بمــا يعــادل 2.1 بالمائــة، والنســبة االأرفــع  �ف
ذاعــة الوطنيــة نســبة 15.6 بالمائــة. ي االإ

ف بلغــت �ف ي حــ�ي
�ف

45,0%
25,0%

42,1%

20,5%

15,6%
2,1%

34,5%

59,4% 55,8%

موزاييك أف أم اإلذاعة الوطنية شمس أف أم

سلبي  محايد  إيجابي 
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ي تنــاول 
ي أن إذاعــة موازييــك كانــت، مــن خــال مواقــف متدخليهــا، أكــرش إذاعــات العينــة حيــادا �ف

وهــذا يعــ�ف
ذاعــات توازنــا مــن خــال  وع قانــون المصالحــة االقتصاديــة. كمــا كانــت إذاعــة موزاييــك أكــرش االإ موضــوع مــ�ش

ي المســاحة الزمنيــة المخصصــة لــكل موقــف.
تنــوع المواقــف رغــم بعــض التفــاوت �ف

ــة  ذاع ــف داخــل االإ ــع نســب هــذه المواق ــق بتوزي ــل وهــو متعل ــن التحلي ي م
ــا�ف ــل إىل المســتوى الث ــا ننتق وهن

ــدة. الواح

ف المواقــف المســاندة والمعارضــة  فإذاعــة شــمس أف. أم.، وإن حاولــت أن تحافــظ عــى نــوع مــن التــوازن بــ�ي
ــبته  ــت نس ــذي كان ــد ال ــف المحاي ــارز الموق ــكل ب ــت بش ــا غيب ــة(، فإنه ــل 42 بالمائ ــة 56 مقاب وع )قراب ــ�ش للم
ي موضــع ســابق، يمكــن مــن تقديــم المعلومــة للمتلقــي دون 

ضعيفــة جــدا. والموقــف المحايــد، كمــا أســلفنا �ف
ية. توجيــه أو تأثــري وهــو مــا يمكــن أن ينــدرج عمومــا تحــت خانــة مــا يعــرف بالصحافــة التفســري

ــة فقــد طغــى الموقــف المســاند  ذاعــة الوطني ف مختلــف المواقــف عــى االإ ــ�ي ا ب ــري ــا كب وتعكــس االأرقــام تفاوت
ي وجــود 

ــة للموقــف المعــارض أي أكــرش مــن الضعــف بمــا يعــ�ف ــل 25 بالمائ ــة مقاب وع بنســبة 59 بالمائ للمــ�ش
ذاعــة تلزمهــا بالتعاطــي مــع مختلــف  ي التعاطــي مــع مختلــف المواقــف، والحــال أن الصبغــة العموميــة لاإ

خلــل �ف
ي مــا بينهــا كمــا تلزمهــا بتوفــري المعلومــة المكتملــة للمتلقــي وتوضيحهــا مــن 

االآراء والمواقــف وتحقيــق التــوازن �ف
 . خــال التحليــل والتفســري
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4.3 نتائج رصد مجموع املداخالت حسب انتماءات املتدخلني  

إذاعة موزاييك أف أم

جدول عدد 8 : مجموع املداخالت بإذاعة موزاييك حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاإلنتماءات

االنتماءات الحزبية

2آفاق تونس

3االتحاد الوطني الحر

1التحالف الديمقراطي

2التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

4التيار الديمقراطي

16الجبهة الشعبية

3الحزب الجمهوري

1املبادرة الوطنية الدستورية

1املؤتمر من أجل الجمهورية

1حركة الشعب

4حركة النهضة

18نداء تونس

 االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل 

1ياسني ابراهيم

رئاسة الجمهورية

1الباجي قايد السبيس

1معز سيناوي

1لطفي دمق

االتحاد العام التونيس للشغل

1بلقاسم العياري

املجتمع املدني

1عبد الرؤوف غربال
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1نبيل عبد اللطيف

 هيئة الحقيقة والكرامة

2زهري مخلوف

1سهام بن سدرين

متدخلون اخرون

2أحمد صواب )قايض(

1عزيز عمامي )حملة ‘مانيش مسامح’(

1 أمني محفوظ )أستاذ جامعي(

1جوهر بن مبارك )شبكة دستورنا(

1 فتحي نوري )خبري اقتصادي(

1قيس سعيّد )أستاذ قانون دستوري(

73املجموع

ــة  ــون المصالح وع قان ــ�ش ــوع م ــة موض ــاول مناقش ــد تن ف عن ــ�ي ــوع المتدخل ــدى تن ــدد 8 م ــدول ع ــس الج يعك
ي 

ــد�ف ــع م ــاتية ومجتم ــة ومؤسس ف حزبي ــ�ي ــاءات ب ــت االنتم ــك أف. أم. وإن تنوع ــة موزايي ــى إذاع ــة ع االقتصادي
هــا فقــد تعــدد المتدخلــون وتعــددت التدخــات ليصــل عددهــا 73. هــذا التنــوع وهــذه التعدديــة تشــكل  وغري
ي عــدد6 والــذي ظهــرت فيــه إذاعــة 

ي الرســم البيــا�ف
ف مثلمــا رأينــا �ف انعكاســا إيجابيــا عــى توزيــع مواقــف المتدخلــ�ي

موزاييــك أكــرش عنــا� العينــة اتزانــا عــى هــذا المســتوى مــع هامــش مهــم مــن المواقــف المحايــدة مقارنــة 
ببقيــة عنــا� العينــة.

ي »إذاعــة موازييــك أف أم«  
مــن ناحيــة أخــرى بلــغ عــدد االأطــراف الحزبيــة المتدخلــة )أحــزاب أوكتــل حزبيــة( �ف

ي مجلــس نــواب الشــعب. بمعــ�ف 10 مــن مجمــوع 18 )حــزب أو كتلــة أو قائمــة(، غــري أننــا 
12 منهــا 10 ممثلــة �ف

ي المجلــس 
ي عــدد المداخــات المخصصــة لــكل حــزب أو كتلــة بمــا ال يتمــاسش ووزنهــا التمثيــىي �ف

ناحــظ تفاوتــا �ف
ــا  ــة الشــعبية مث ي المجمــل. فعــدد مداخــات الجبه

ــا �ف ــة المخصصــة له ــن المســاحة الزمني بقطــع النظــر ع
ف أن عــدد مقاعــد الجبهــة الشــعبية  ي حــ�ي

بلغــت ســتة عــ�ش مداخلــة مقابــل أربــع مداخــات لحركــة النهضــة �ف
نصــاف باعتبــاره أحــد  ف مقعــدا لحركــة النهضــة. وهــذا يطــرح مســألة مبــدأ االإ خمســة عــ�ش مقابــل تســعة وســت�ي
ــت ترفــض  ــة النهضــة كان ي صــورة أن حرك

ــة )ويســتبعد هــذا المعطــى �ف ــا� المشــكلة لمفهــوم التعددي العن
ي هــذه الفضــاءات الحواريــة(. 

المشــاركة �ف
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اإلذاعة الوطنية 

جدول عدد 9 : مجموع املداخالت باإلذاعة الوطنية حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاالنتماءات

االنتماءات الحزبية

1آفاق تونس

1التيار الديمقراطي

3الجبهة الشعبية

1الحزب االشرتاكي

1الحزب الجمهوري

1املسار الديمقراطي االجتماعي

5حركة النهضة

4نداء تونس 

 االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

1االتحاد العام التونيس للشغل

هيئة الحقيقة والكرامة

1زهري مخلوف

1سهام بن سدرين

متدخلون آخرون

1 حسام الدين الهمامي )فنان(

3عماد بن حليمة )محامي( 

1زياد الهاني )صحفي(

1معز الجودي )خبري اقتصادي(           

1نزار عياد )محامي(                                  

27املجموع

ــة بعــدد  ي عاق
ــا وتعــددا ســواء �ف ذاعــات تنوع ــل االإ ــة، مــن خــال الجــدول عــدد 9، أق ــة الوطني ذاع ــدو االإ تب

ــن  ــة م ــم ضيق ــت دائرته ي كان
ــ�ت ــاءات ال ــة باالنتم ي عاق

ــاوز 17، أو �ف ــم يتج ــذي ل ف ال ــ�ي ــات والمتدخل المداخ
ي نفــس الفئــة كأن 

ي عاقــة بالتنــوع �ف
ذلــك  وجــود 17 مداخلــة لــذوي االنتمــاءات الحزبيــة مــن جملــة 27، أو �ف

. وهــذه  ي
نجــد 8 تيــارات حزبيــة فقــط مثــا أو أن نجــد مؤسســة واحــدة ومنظمــة واحــدة مــن المجتمــع المــد�ف

االأرقــام تبــدو، مقارنــة بالمشــهد الســياسي والمجتمعــي عمومــا، غــري كافيــة لمعرفــة أكــرش عــدد ممكــن مــن االآراء 
والمواقــف ولتحقيــق مبــدأ التنــوع والتعــدد. 
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إذاعة شمس أف أم

جدول عدد 10 : مجموع املداخالت بإذاعة شمس آف آم حسب انتماءات املتدخلني

مجموع املداخالتاإلنتماءات

االنتماءات الحزبية

1حراك شعب املواطنني 

3 آفاق تونس

2 االتحاد الوطني الحر

2 التيار الديمقراطي

8 الجبهة الشعبية

2 الحزب الجمهوري

1 املبادرة الوطنية الدستورية

1 املؤتمر من أجل الجمهورية

2 حركة الشعب

4 حركة النهضة

14 نداء تونس 

 االنتماءات املؤسساتية واملجتمع املدني

وزير مكلف لدى الحكومة بالعالقات مع مجلس النواب

1لزهر العكرمي

وزارة الداخلية

2ناجم الغرسيل

رئاسة الجمهورية

1الباجي قايد السبيس

2معز سيناوي

4لطفي دمق

1الهيئة الوطنية للمحامني بتونس

2جمعية أنا يقظ

1نقابة وحدات التدخل

الحكومة

2وليد اللوقيني
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1ظافر ناجي

هيئة الحقيقة والكرامة

1سهام بن سدرين

1مصطفى البعزاوي

4زهري مخلوف

متدخلون آخرون

2أحمد صواب )قايض(

2صايف سعيد )ناشط سيايس(

67املجموع

ــمس أف. أم.  ــة ش ي إذاع
ــة �ف ــة االقتصادي ــون المصالح وع قان ــ�ش ــوع م ــول موض ــات ح ــوع المداخ ــغ مجم بل

67 مداخلــة منهــا 40 مداخلــة موزعــة عــى 11 تيــارا حزبيــا، و19 مداخلــة موزعــة عــى 5 مؤسســات دولــة و4 
. ي

ــن المجتمــع المــد�ف مداخــات لمنظمــات م
وإن ســجلنا مــن خــال هــذه االأرقــام تنوعــا نســبيا عــى مســتوى حضــور االأحــزاب والمؤسســات والمجتمــع 
ف وهومــا يفــ� ضعــف نســبة المواقــف  اء والمحللــ�ي ، فإننــا ناحــظ نقصــا عــى مســتوى حضــور الخــرب ي

المــد�ف
ي عــدد 6.

ــا�ف ي ســبق وأن بينهــا الرســم البي
ــ�ت ــدة ال المحاي

ــن  ــل م ــة أق ــدة زمني ــت م ــة خصص ــة الوطني ذاع ــظ أن االإ ــات ناح ــام والمعطي ــذه االأرق ــاملة له ــراءة ش ي ق
و�ف

ــات )27(  ــدد المداخ ــق بع ــا يتعل ي م
ــة �ف ــات العين ــل إذاع ــت أق ــوع وكان ــة الموض ــرى لمناقش ــات االأخ ذاع االإ

ي هــذا 
عــام العمومــي �ف ي تقــع عــى عاتــق االإ

امــات الــ�ت ف ذاعــات تنوعــا وتعــددا رغــم االلرت وبالتــاىلي كانــت أقــل االإ
ــوص. الخص

ي تنــاول الموضــوع، غــري 
ذاعيــة حيادهــم �ف ي القنــوات االإ

ف �ف ف والمنشــط�ي مــن جهــة أخــرى، أبــدى أغلــب الصحفيــ�ي
ف حيــث كان أغلبهــم غــري محايديــن وهــو مــا يعكــس ضعفــا  أننــا ســجلنا خلــا عــى مســتوى اختيــار المتدخلــ�ي
ها بشــكل موضوعــي بعيــدا عــن التجاذبــات والمواقــف المنحــازة  عــى مســتوى عنــر توفــري المعلومــة وتفســري

لشــق أو الآخــر ودون محاولــة التأثــري عــى المتلقــي أو توجيهــه.
تذكر الهيئة جميع وسائل االعام السمعي والبري بـ:
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ــة    ــداث المهم ــل االأح ــدم تجاه ــه بع ف تلزم ــتمع�ي ــاهدين والمس ــاه المش ــات تج ــي واجب ــام العموم ع •  أن لاإ
ــة  ــاحات الازم ــص المس ــي وتخصي ــوازن والموضوع ــاول المت ــه التن ــب علي ت ــا يرت ــام مم ــأن الع ــة بالش المتعلق

ــدث.    ــة الح لتغطي

ية للحدث. ي تحديد القيمة الخرب
ية إىل القواعد االأساسية �ف اتبية الخرب ي وضع الرت

ورة االستناد �ف •  �ف

ي معلومة مكتملة، حرة ومستقلة. 
ي المعرفة و�ف

ورة ضمان حق الجمهور �ف •  �ف

ي أداء الصحفي لعمله.
ام الموضوعية �ف ف ورة الرت •  �ف

ي اختيار الضيوف.
ي التنوع والتعدد �ف

•  ممارسة قاعد�ت

•  ممارسة قاعدة االنصاف بحسب نسب التمثيل فيما يتعلق باستضافة نواب مجلس الشعب.

 . ي
لمانية والمجتمع المد�ف •  عدم تجاهل المعارضة غري الرب

ي 
ي المواضيــع المركبــة وذلــك بتوفــري جميــع المعطيــات الــ�ت

ية للخــوض �ف ورة اعتمــاد الصحافــة التفســري •  �ف

ف  اء المختصــ�ي ــق الكفــاءات والخــرب ــا�ش أو عــن طري ــح الموضــوع مــن خــال التفســري المب تســاعد عــى توضي

. ف والمســتقل�ي

ف تكون لهم صفات حزبية. ف ح�ي اء أو أكاديمي�ي •  عدم تقديم ضيوف بصفة خرب

التوصيات العامة
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امللحق



رشح األسباب

ي حــاالت االنتقــال مــن نظــام اســتبدادي إىل نظــام 
العدالــة االنتقاليــة هــي منظومــة يتــم اعتمادهــا �ف  

ديمقراطــي تقــوم عــى كشــف الحقيقــة والمســاءلة والمحاســبة وجــرب الضـــرر. وقــد تــّم اعتمــاد هــذه المنظومــة 
ي 24 ديســمرب 2013 المتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة 

بســّن القانــون االأســاسي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ �ف
فم الدولــة بتطبيــق منظومــة العدالــة االنتقاليــة وهــو مــا  وتنظيمهــا. واقتــىف الفصــل 148 مــن الدســتور أْن تلــرت

يحّمــل الدولــة اتخــاذ كافــة التدابــري واالإجــراءات الكفيلــة بإنجــاح مســارها.
ي المجــال االقتصــادي والمــاىلي 

وع القانــون المتعلــق بإجــراءات خاصــة بالمصالحــة �ف طــار يرمــي مــ�ش ي هــذا االإ
و�ف

ــداء عــى المــال العــام  ي مجــال االنتهــاكات المتعلقــة بالفســاد المــاىلي واالعت
ــة �ف ــة االنتقالي ــم العدال إىل تدعي

ف االعتبــار خصوصيــة تلــك االنتهــاكات مــن ناحيــة، و التداعيات  والعمــل عــى انجــاح مســارها، وذلــك أخــذا بعــ�ي
ي مؤسســات الدولــة مــن ناحيــة أخــرى، 

الســلبية لطــول آجــال معالجتهــا عــى منــاخ االســتثمار و ثقــة المواطــن �ف
مــن خــال وضــع نظــام فعــال لمعالجــة هــذه االنتهــاكات يفضـــي إىل غلــق الملفــات المتعلقــة بهــا نهائيــا وطــّي 
ي تحقيقــا للمصالحــة باعتبارهــا الغايــة الســامية للعدالــة النتقاليــة. ويكــرّس مشـــروع القانــون، 

صفحــة المــا�ف
ي مجــال االنتهــاكات المتعلقــة بالفســاد المــاىلي واالعتــداء 

أســوة بعديــد التجــارب المقارنــة، عدالــة تصالحيــة �ف
عــى المــال العــام مــع الحفــاظ عــى كشــف الحقيقــة وجرب الضـــرر المــاىلي و يعتمــد إجــراءات خصوصيــة وآجال 
ي مؤسســات الدولــة. كمــا 

مختــرة تســتجيب لمتطلبــات تهيئــة منــاخ مائــم لاســتثمار وتعزيــز ثقــة المواطــن �ف
ــر المشـــروع عفــوا عــن  ي أّق

ي الســياق ذاتــه المتعلــق بالمصالحــة الهادفــة إىل انعــاش االقتصــاد الوطــ�ف
أنــه و�ف

قتصادية  مخالفــات تراتيــب الصـــرف بغــرض اســتيعاب المــوارد مــن العملــة الصعبة الموجــودة خــارج الــدورة االإ
. ي

ي تمويــل االقتصــاد الوطــ�ف
وتوظيفهــا �ف

وع القانون إقرار االإجراءات الخاصة االآتية: ويتضمن م�ش
دارة ومراعــاة لمبــادئ  ي االإ

ــاء منــاخ الثقــة �ف عــادة بن أّوال : بالنظــر لطبيعــة منظومــة الفســاد الســائدة وســعيا الإ
ف وأشــباههم بخصــوص االأفعــال المتعلقــة  ف العموميــ�ي نصــاف تــّم إقــرار عفــو لفائــدة الموظفــ�ي العدالــة واالإ
بالفســاد المــاىلي وباالعتــداء عــى المــال العــام مــا لــم تكــن تهــدف إىل تحقيــق منفعــة شــخصية ولذلــك تــّم 

اســتثناء الرشــوة و االســتياء عــى االأمــوال العموميــة مــن االنتفــاع بهــذه االأحــكام.
ــداء عــى  ــاىلي وباالعت ــق بالفســاد الم ــح بالنســبة للمســتفدين مــن أفعــال تتعل ــرام صل ــة اب ــح امكاني ــا : فت ثاني
ي باالأمــر وبذلــك ال تدخــل 

ي الزالــت ضمــن ذمــة المعــ�ف
المــال العــام: ويشــمل الصلــح االأمــوال والممتلــكات الــ�ت

ــون  وع القان ــ�ش ــن م ــة. وتضم ــدة الدول ــا لفائ ــت مصادرته ي تم
ــ�ت ــكات ال ــوال والممتل ــح االأم ــرة الصل ــن دائ ضم

ــا  ــن وجوب ي تتضم
ــ�ت ــر ال ــون باالأم ــا المعني ــدم به ي يتق

ــ�ت ــب ال ي المطال
ــر �ف ــد بالنظ ــح تتعه ــة صل ــداث لجن إح

ي أدت إىل تحقيــق المنفعــة المتحصــل عليهــا وقيمتهــا وبذلــك يتــم ضمــان كشــف الحقيقــة 
بيــان الوقائــع الــ�ت

ــة )3(  ي أجــل ال يتجــاوز ثاث
ــح �ف ي مطالــب الصل

ــة �ف ــة. وتبــت اللجن ــة االنتقالي ــات منظومــة العدال احــدى مكون

نص مرشوع قانون املصالحة االقتصادية
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أشــهر قابــل للتمديــد مــرة واحــدة لنفــس المــدة. وتقــدر االأمــوال المســتوىل عليهــا أو الفائــدة المتحصــل عليهــا 
ي دفــع مبلــغ مــاىلي يعــادل قيمتهــا يضــاف إليــه 

ي شــأنها يتجّســم �ف
ي باالأمــر إبــرام صلــح �ف

وتعــرض عــى المعــ�ف
ر عمــا بمنظومــة العدالــة  نســبة محــّددة عــن كل ســنة مــن تاريــخ حصــول االســتفادة وبذلــك يتحقــق جــرب الــرف
ف أعضائهــا  ي هــذا المســار حيــث تضــم لجنــة الصلــح مــن بــ�ي

االنتقاليــة. وتســاهم هيئــة الحقيقــة والكرامــة �ف
ة تقريــر لجنــة الصلــح الــذي يتضمــن حصيلــة أعمالهــا الســتغاله  عضويــن عــن الهيئــة كمــا يحــال لهــذه االأخــري

ي إعــداد تقريرهــا الختامــي.
�ف

ــة  ــات العالق ــرف : يهــدف هــذا االإجــراء إىل تســوية الوضعي ــب الصـ ــات تراتي ــو عــن مخالف ــرار العف ــا : إق ثالث
ــب  ــح بالمكاس ــب التري ــراء يج ــذا االإج ــاع به ــة ولانتف ــدة الدول ــة لفائ ــة الصعب ــن العمل ــوارد م ــة م وتعبئ
ي حســابات خاصــة بالعملــة أوبالدينــار القابــل 

ي المقابــل إيداعهــا �ف
والمداخيــل ودفــع %5 مــن قيمتهــا ويمكــن �ف

ــرف. ــوق ال ــار بس ــا بالدين ــل أو إحالته للتحوي
. وع القانون عى أّن االإجراءات الواردة به ال تنال من حقوق الغري وضمانا لحقوق الغري ينّص م�ش

مرشوع القانون

ــاد  ــض باالقتص ــتثمار وينه ــى االس ــجع ع ــم يش ــاخ مائ ــة من ــار تهيئ ي إط
ــون �ف ــذا القان ــدرج ه ــل 1 : ين الفص

ــة بالفســاد  ــاكات المتعلق ــري خاصــة باالنته ــرار تداب ــدف إىل إق ــة. ويه ــة بمؤسســات الدول ي ويعــزز الثق
الوطــ�ف

ي تحقيقــا للمصالحــة 
ي إىل غلــق الملفــات نهائيــا وطــّي صفحــة المــا�ف

عتــداء عــى المــال العــام تفــىف المــاىلي واالإ
ــة الســامية للعدالــة النتقاليــة.  باعتبارهــا الغاي

ف وأشــباههم مــن  ف العموميــ�ي ي حــق الموظفــ�ي
الفصــل 2 : توقــف التتبعــات أو المحاكمــات أو تنفيــذ العقوبــات �ف

أجــل أفعــال تتعلــق بالفســاد المــاىلي وباالعتــداء عــى المــال العــام باســتثناء تلــك المتعلقــة بالرشــوة وباالســتياء 
عــى االأمــوال العمومية.

ــداء عــى  ــاىلي أو باالعت ــق بالفســاد الم ــن أفعــال تتعل ــه منفعــة م ــت ل ــكل شــخص حصل ــن ل ــل 3 : يمك الفص
المــال العــام تقديــم مطلــب صلــح إىل لجنــة مصالحــة تحــدث برئاســة الحكومــة يشــار إليهــا فيمــا يــىي باللجنــة، 

كــب مــن:  وترت
- ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،
اعات الدولة أو من يمثله. ف - المكلف العام برف

اح  ي أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ نــ�ش هــذا القانــون بقــرار مــن رئيــس الحكومــة باقــرت
ف أعضــاء اللجنــة �ف يتــم تعيــ�ي

ــرش  ف عضــو او أك ــ�ي ــا. وال يحــول عــدم تعي ي أجــل 15 يوم
ــاع �ف ــة يتضمــن دعوتهــم لاجتم ــاكل المعني ــن الهي م

يطــة أن ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن أربعــة.  باللجنــة دون تكوينهــا �ش
ة واالختصاص.  ف بأشخاص من ذوي الخرب للجنة أن تستع�ي

تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها وال يكتمــل النصــاب إال بحضــور أغلبيــة أعضائهــا وتتخــذ قراراتهــا بالتوافــق 
وإن تعــذر فبأغلبيــة االأصــوات وعنــد التســاوي يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا.
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ي أجــل أقصــاه 60 يومــا مــن تاريــخ 
ي باالأمــر �ف

الفصــل 4 : تتعهــد اللجنــة بمقتــىف مطلــب يقــّدم مــن المعــ�ف
ي أجــل ال يتجــاوز ثاثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ تّوصلهــا 

ي مطالــب الصلــح �ف
ف أعضائهــا. وتبــت �ف نــ�ش قــرار تعيــ�ي

بهــا يمكــن التمديــد فيــه بقــرار معلــل لنفــس المــّدة مــرة واحــدة.
ــدات  ــا بالمؤي ــا ويكــون مرفوق ــق المنفعــة وقيمته ي أدت إىل تحقي

ــ�ت ــع ال ــان الوقائ ــا بي ــب وجوب يتضمــن المطل
المثبتــة لذلــك.

ــات  اع ف ي الرف
ــة �ف ــات القضائي ــر الهيئ ــف نظ ــادم ويتوق ــال التق ــا الآج ــا قاطع ــة عم ــام اللجن ــام أم ــرب القي يعت

ة  ــرت ــة ف ــاب طيل ــن العق فــات م ــان عــدم االإ ــة لضم ــري الازم ــع اتخــاذ االإجــراءات والتداب ــا م المنشــورة أمامه
ــح. ــذ الصل تنفي

 وعــى اللجنــة أو أحــرص االأطــراف إعــام الجهــة القضائيــة المتعهــدة بملــف القضيــة بتعهــد اللجنــة بنفــس 
الملــف.

الفصــل 5 : تقــدر اللجنــة قيمــة االأمــوال المســتوىل عليهــا أو المنفعــة المتحصــل عليهــا بعــد التثبــت مــن صحــة 
وريــة والقيــام بــكل إجــراء تــراه  المعطيــات الــواردة بمطلــب الصلــح ويمكنهــا للغــرض المطالبــة بالوثائــق الرف

. ي
مناســبا. وال يجــوز معارضتهــا بالــ� المهــ�ف

ي باالأمــر مقابــل دفــع مبلــغ مــاىلي يعــادل 
يتــم الصلــح بمقتــىف قــرار يمــىف مــن رئيــس اللجنــة و مــن المعــ�ف

قيمــة االأمــوال العموميــة المســتوىل عليهــا أو المنفعــة المتحصــل عليهــا تضــاف إليهــا نســبة 5 % عــن كل ســنة 
مــن تاريــخ حصــول ذلــك.

ار وقيمتهــا وعــى قبــول االأطــراف بــه واعتبــاره نهائيــا غــري قابــل   ينــص قــرار الصلــح وجوبــا عــى طبيعــة االأ�ف
بطــال أو دعــوى تجــاوز الســلطة. الأي وجــه مــن أوجــه الطعــن أو االإ

ي شأنه.
ي حدود ما تّم التريح به والتصالح �ف

ال ي�ي الصلح إالّ �ف
ــل وصــل يســلم  ــات مقاب ــع واالأمان ــدوق الودائ ــدى صن ــرار ل ــغ المضمــن بالق ــم خــاص المبل ــل 6 : يت الفص
ي مشــاريع البنيــة التحتيــة 

ي باالأمــر و يــودع بحســاب خــاص يتــّم فتحــه بالصنــدوق الــذي يتــوىل توظيفــه �ف
للمعــ�ف

أوالتنميــة الجهويــة أو البيئــة والتنميــة المســتدامة أو تدعيــم المؤسســات الصغــرى والمتوســطة أو أي مشــاريع 
أخــرى ذات صبغــة اقتصاديــة بمناطــق التشــجيع عــى التنميــة الجهويــة. يخضــع اســتعمال المبلــغ المشــار إليــه 
ي ذلــك إىل كل مــن : رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 

ي ترفــع تقريــرا �ف
أعــاه إىل رقابــة دائــرة المحاســبات الــ�ت

نــواب الشــعب ورئيــس الحكومــة.
تــب عــن تنفيــذ بنــود الصلــح انقــراض الدعــوى العموميــة أو إيقــاف المحاكمــة أو إيقــاف تنفيــذ العقوبــة.  ويرت
ي ايقــاف تنفيــذ العقوبــة بعــد إدالئــه 

ي باالأمــر شــهادة �ف
ويســلم الــوكاء العامــون لمحاكــم االســتئناف للمعــ�ف

بوصــل الخــاص المذكــور أعــاه.
ي 

ف التنفيــذ واالآ�ت
ّ الفصــل 7 : يتــم العفــو عــن مخالفــات الــرف المرتكبــة قبــل تاريــخ دخــول هــذا القانــون حــري

: ذكرها
أ ـ عدم التريح بالمكاسب بالخارج،

ب ـ عــدم إعــادة مداخيــل ومحاصيــل المكاســب المشــار إليهــا بالفقــرة »أ« أعــاه والمكاســب مــن العمــات، إىل 
اتيــب تلــك االإحالــة، البــاد التونســية وعــدم إحالتهــا كلمــا اقتضــت الرت

ي شــكل أوراق نقديــة أجنبيــة بالبــاد التونســية وعــدم إيداعهــا لــدى وســيط مقبــول وعــدم 
ج ـ مســك عمــات �ف

اتيــب تلــك االإحالــة. إحالــة هــذه العمــات كلمــا اقتضــت الرت
كمــا يتــم العفــو عــن المخالفــات الجبائيــة المتعلقــة بعــدم التريــح بالمداخيــل واالأربــاح المتعلقة بالمكاســب 
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ــع  ي ــا بالت�ش ــوص عليه ــات المنص ــن العقوب ــاه، م ــرات »أ« و »ب« و »ج« أع ــا بالفق ــار إليه ــات المش والعم
ي الجــاري بــه العمــل.

الجبــا�أ
ف  ف عــى االأشــخاص المعنيــ�ي الفصــل 8 : لانتفــاع بالعفــو المنصــوص عليــه بالفصــل 7 مــن هــذا القانــون، يتعــ�ي

ي أجــل ال يتجــاوز الســنة مــن تاريــخ نــ�ش هــذا القانــون:
�ف

أوال : إيداع تريح لدى البنك المركزي التون�ي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة »أ« من الفصل 7 أعاه،
ثانيــا : إعــادة المداخيــل والمحاصيــل والمكاســب مــن العمــات المشــار إليهــا بالفقــرة »ب« مــن الفصــل 7 أعــاه 

إىل البــاد التونســية،
ي حســابات خاصــة 

ف »ب« و »ج« مــن الفصــل 7 أعــاه أو إيداعهــا �ف ثالثــا : إحالــة العمــات المشــار إليهــا بالفقرتــ�ي
بالعملــة أو بالدينــار القابــل للتحويــل. وتطبــق عــى هــذه الحســابات، بمقتــىف منشــور يصــدره البنــك المركــزي 
ي صــورة عــدم 

ــل. و�ف ــل للتحوي ــار القاب ــة أو بالدين وط تســيري الحســابات الخاصــة بالعمل ، نفــس �ش ــ�ي التون
ــار بســوق  ــا بالدين ف عــى كل هــؤالء االأشــخاص إحالته ــن الحســابات، يتعــ�ي ــف م ــذا الصن ــداع العمــات به إي

الــرف.
ــا  ــة وفق ــة المؤهل ــة المالي ــدى القباض ــو ل ــوع العف ــاح موض ــل واالأرب ــاص بالمداخي ــح خ ــداع تري ــا : إي رابع
دارة و يرفــق التريــح وجوبــا بوثيقــة تثبــت إعــادة المداخيــل واالأربــاح والعمــات إىل البــاد  الأنمــوذج تعــده االإ
ــابات  ي الحس

ــا �ف ــول أو إيداعه ــيط مقب ــات إىل وس ــاح والعم ــل واالأرب ــة المداخي ــت إحال ــة تثب التونســية وبوثيق
ــح. ــة هــذا التري ــدى البنــك المركــزي إذا اقتضــت الحال ــح ل المشــار إليهــا أعــاه وبنســخة مــن التري

ي تاريــخ التملك أو مــن المقابــل بالدينــار للمداخيل 
خامســا : دفــع مبلــغ مــاىلي يقــدر بـــ %5 مــن قيمــة المكاســب �ف

ي 
ــا �ف ــول أو إيداعه ــيط مقب ــا إىل وس ــية وإحالته ــاد التونس ــا إىل الب ــت إعادته ي تم

ــ�ت ــات ال ــاح أو للعم أو لاأرب
الحســابات المشــار إليهــا أعــاه، عــى أســاس التريــح المنصــوص عليــه بالنقطــة الرابعــة مــن هــذا الفصــل.
كات وخطايــا  يبــة عــى الــ�ش يبــة عــى الدخــل أو الرف ف بالعفــو مــن دفــع الرف ويحــّرر هــذا المبلــغ المنتفعــ�ي
التأخــري المتعلقــة بهــا والمســتوجبة عــى المداخيــل أو االأربــاح والمكاســب موضــوع العفــو ومــن أي تتبــع إداري 

ي مــادة الــرف موضــوع العفــو.
ي �ف

أو قضــا�أ
ي إطــار تطبيــق هــذا القانــون 

الفصــل 9 : ال يجــوز اســتعمال المعلومــات المــرح بهــا أو المتحصــل عليهــا �ف
ي ســن مــن أجلهــا. 

لغــري االأغــراض الــ�ت
. ف 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغري الفصل 10 : ال تنال التدابري المنصوص عليها بالفصل�ي

ي أجــل أقصــاه شــهر مــن 
الفصــل 11 : تنتهــي مهــام لجنــة المصالحــة بإعــداد تقريــر يتضمــن حصيلــة أعمالهــا �ف

ي المطالــب المقدمــة إليهــا. تحيــل اللجنــة تقريرهــا إىل رئيــس الحكومــة الــذي يحيــل نســخة 
انقضــاء أجــل البــت �ف

ي أجــل شــهر مــن تاريــخ توصلــه بــه.
منــه إىل هيئــة الحقيقــة والكرامــة �ف

الفصــل 12 : تلغــى جميــع االأحــكام المتعلقــة بالفســاد المــاىلي واالعتــداء عــى المــال العــام الــواردة بالقانــون 
ي 24 ديســمرب 2013 المتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا.

االأســاسي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ �ف
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