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الجمهورية التونسية
République Tunisienne

تونس يف 2014/09/19

قـ ـ ـ ـ ــرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد  02لسنة  2014مﺆرخ في  19سبتمبر  2014يتعلق بضبط دليل إجراءات العام
لهيئة الحقيقة والكرامة وبنشره

إ ّن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ،
ﺑﻌﺪ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ دﺳﺘور اﻟﺠﻤﻬورﻳﺔ اﻟﺘونﺴﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ دﻳبﺎجﺘﻪ واﻟفصل  148ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎنون اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋدد  6ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16دﻳﺴﻤبﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺆقت ﻟﻠﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد  53ﻟﺴﻨﺔ  2013اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24دﻳﺴﻤرب  2013اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺑإرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وتﻨظﻴﻤﻬﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  17ﻟﺴﻨﺔ  2014املﺆرخ يف  12جوان  2014املﺘﻌﻠق ﺑﺄحكﺎم ﻣﺘصﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘضﺎﻳﺎ ﻣﺮتبطﺔ
ﺑﺎﻟفرتة املﻤﺘﺪة ﺑني  17دﻳﺴﻤرب  2010و 28ﻓﻴفﺮي ،2011
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1872ﻟﺴﻨﺔ  2014املﺆرخ يف  30ﻣﺎي  2014ا ملﺘﻌﻠق ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋضﺎء هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ودﻋوهتم ﻟﻼجﺘﻤﺎع،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻋﺪد  1ﻟﺴﻨﺔ  2014املﺆرخ يف  22نوﻓﻤرب  2014املﺘﻌﻠق ﺑضبط اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ هلﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ،
ق ّرر ما يلي :
الفصل األول :متت املصﺎدقﺔ ﻋﻠﻰ دﻟﻴل اإلجﺮاءات هلﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ املﻠحق هبذا اﻟﻘﺮار

الفصل الثاني  :ﻳﻨشﺮ هذا اﻟﻘﺮار ﻣع نص دﻟﻴل اإلجﺮاءات هلﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮائﺪ اﻟﺮمسﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬورﻳﺔ اﻟﺘونﺴﻴﺔ وﺑﺎملوقع اﻟﺮمسﻲ هلﻴئﺔ
احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ.
ﻋن جمﻠس هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ
اﻟﺮئﻴﺴﺔ
ﺳﻬﺎم ﺑن ﺳﺪرﻳن
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دليل اإلجراءات العام لهيئة الحقيقة والكرامة
األول  :الواردات
الباب ّ

الفصل : 1ﻳضبط هذا اﻟﺪﻟﻴل اجﺮاءات ﻣﻌﺎجلﺔ كل املﻠفﺎت واﻟوثﺎئق اﻟواردة ﻋﻠﻰ هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ واﻟصﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ وﺑإجﺮاءات اﻟﺘحﻘﻴق
يف املﻠفﺎت املﻌﺮوضﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
الفصل : 2تﺘﻤثل اﻟوثﺎئق اﻟواردة ﻋﻠﻰ اهلﻴئﺔ يف:
 اﻟوثﺎئق املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘصﺮف يف اﻟشﺆون اإلدارﻳﺔ و املﺎﻟﻴﺔ وغريهﺎ. اﻟشكﺎوى واﻟﻌﺮائض املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎالنﺘﻬﺎكﺎت. اﻟوثﺎئق املﺘﻌﻠﻘﺔ مبﺮجع نظﺮ هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ حنو ﻣﺎ مت حتﺪﻳﺪه ﺑﺎﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  53ﻟﺴﻨﺔ  2013املﺆرخيف  23دﻳﺴﻤرب  2013املﺘﻌﻠق ﺑإرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وتﻨظﻴﻤﻴ ﻬﺎ واﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 17ﻟﺴﻨﺔ  2014املﺆرخ يف 12
جوان  2014املﺘﻌﻠق ﺑﺄحكﺎم ﻣﺘّصﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘضﺎﻳﺎ ﻣﺮتبطﺔ ﺑﺎﻟفرتة املﻤﺘﺪة ﺑني  17دﻳﺴﻤرب 2010و 28
ﻓﻴفﺮي.2011
ﻳﺘوّل ﻣكﺘب اﻟضبط تﺴﺠﻴل كل اﻟواردات ﺳواء كﺎنت ﻣﺎدﻳﺔ أو إﻟكرتونﻴﺔ.
الفصلّ : 3
حتﺎل كل اﻟوارد ات ﻋﻠﻰ رئﻴس اهلﻴئﺔ اﻟذي ﻳﺄذن ﺑﺘوجﻴﻬﻬﺎ إّل اهلﻴكل املخﺘص وتﺴﺘثىن ﻣن ذﻟك كل املﺮاﺳﻼت اﻟشخصﻴﺔ.
ﻳﺪون ﻣكﺘب اﻟضبط كل املﺮاﺳﻼت اﻟواردة ﻋن اهلﻴئﺔ يف ﺳﺠل ﺧﺎص ورقﻲ واﻟكرتوين ﻳوثق ﻋﺪدهﺎ وتﺎرخيﻬﺎ وﻣوضوﻋﻬﺎ واجلﻬﺔ املﺮﺳﻠﺔ
ّ
اﻟﻴﻬﺎ.
ختص أﻋﻤﺎل اهلﻴئﺔ إحﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓورا ﻋﻠﻰ ﻣكﺘب
الفصل  : 4ﻋﻠﻰ كل أﻋضﺎء اهلﻴئﺔ وأﻋواهنﺎ ﻣىت تﻠ ّﻘوا ﻣبﺎشﺮة وثﺎئق ﻣﺎدﻳﺔ أو إﻟكرتونﻴﺔ ّ
اﻟضبط.

اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣن ﻋﺪد
اﻟﺘثبت ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺻل ﻟﻠوثﻴﻘﺔ
الفصلّ :5
ّ
ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻰ ﻣكﺘب اﻟضبط ﻣىت كﺎنت اﻟواردات تﻘﺘضﻲ تﺴﻠﻴم وﺻل ّ
اﻟوثﺎئق.

مبﺪ اهلﻴئﺔ ﺑوثﺎئق أو تصﺎرﻳح
ﻳﺪون ﺑﻪ ﻋﺪد وتﺎرﻳخ قﻴﺎم كل شخص ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨوي ّ
ﺳﺠل ﺧﺎص ّ
الفصل  : 6ﻳفﺘح ﻟﺪى ﻣكﺘب اﻟضبط ّ
حول ﻣﺎ ﺑﻠغ إﻟﻴﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت تﻨﺪرج ضﻤن ﻣﻬﺎم اهلﻴئﺔ .ﻳﻘوم ﻣكﺘب اﻟضبط ﺑﺘﺴﻠﻴم وﺻل يف ذﻟك.
الفصل  : 7ﻳفﺘح ﻣﻠف ﻟكل شكﺎﻳﺔ تﺮد ﻋﻠﻰ ﻣكﺘب اﻟضبط و ﻳﺴﻨﺪ ﻟﻪ ﻋﺪد.

ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻟﻠﺘصﺮف يف وثﺎئﻘﻬﺎ واملﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣن كل ضﻴﺎع أو
الفصل  : 8تضع هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ نظﺎﻣﺎ ّ
ضﺮر أو اتﻼف .ويف كل احلﺎالت تكون ﻟكل ﻣﻠف ﻣﺎدي نﺴخﺔ إﻟكرتونﻴﺔ ﻳﺘم ﺧزهنﺎ يف ﻣوزع ﻣﻌﺪ ﻟﻠغﺮض.
الباب الثاني  :الصادرات

الفصل  :9ﻟﺮئﻴس اهلﻴئ ﺔ تفوﻳض اﻣضﺎءه كﺘﺎﺑﻴﺎ اّل رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن خبصوص املﺮاﺳﻼت يف حﺪود اﺧﺘصﺎﺻﺎهتم ،وحتﺎل املﺮاﺳﻼت ﻋﻠﻰ
رئﻴس اهلﻴئﺔ ﻟﻠﻨظﺮ واالطﻼع واالذن ﺑإمتﺎم اجﺮاءات املﺮاﺳﻠﺔ ﻋرب ﻣكﺘب اﻟضبط املﺮكزي .وميكن ﻟﺮئﻴس اهلﻴئﺔ ﺳحب اﻟﺘفوﻳض واﻋﻼم
جمﻠس اهلﻴئﺔ ﺑذﻟك.
الفصل  : 10جيب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن وضع املﻌﻠوﻣﺎت اﻟيت هتم املﺮاﺳﻼت وﻣشﺎرﻳع أﻋﻤﺎهلﺎ ﻣﺴبﻘﺎ ضﻤن تطبﻴﻘﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ  -ﺧﺎﺻﺔ مبﺠﻠس
اهلﻴئﺔ  -ﻟﺘﻤكني كل اﻷﻋضﺎء ﻣن االطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﻳﺪون ﻣكﺘب اﻟضبط كل املﺮاﺳﻼت اﻟصﺎدرة ﻋن اهلﻴئﺔ يف ﺳﺠل ﺧﺎص ورقﻲ واﻟكرتوين ﻳوثق ﻋﺪدهﺎ وتﺎرخيﻬﺎ وﻣوضوﻋﻬﺎ
الفصل ّ :11
واجلﻬﺔ املﺮﺳﻠﺔ اﻟﻴﻬﺎ.
الفصل  :12حتفظ نﺴخ اﻟصﺎدرات يف أرشﻴف ﺧﺎص ﺑﺎجلﻬﺔ املصﺪرة هلﺎ ونﺴخﺔ ثﺎنﻴﺔ ﺑﺎﻷرشﻴف املﺮكزي ﻟﻠﻬﻴئﺔ.
ﺑﺎﻟﺘصﺮف اإلداري و املﺎيل وﻓق اﻟصﻴغ اإلدارﻳﺔ ﻣﺎمل ﻳﻘﺘض
توجﻪ كل املﺮاﺳﻼت اﻟصﺎدرة ﻋن اهلﻴئﺔ مبﺎ يف ذﻟك املﺘﻌﻠّﻘﺔ
الفصلّ :13
ّ
ﺧﻼف ذﻟك نص تشﺮﻳﻌﻲ أو تﺮتﻴيب ﺻﺮﻳح.
الفصل :14ﻳكون اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷطﺮاف أو غريهم ﻟﻠﻤثول أﻣﺎم اهلﻴئﺔ أو أﻣﺎم اﻟﻠﺠﺎن مبﻘﺘضﻰ ﻣكﺘوب ﻣضﻤون اﻟوﺻول ﻣع االﻋﻼم
كﺘﺎﺑﻴﺎ.
ﺑﺎﻟبﻠوغ ،أو ﺑواﺳطﺔ ﻋﺪل تﻨفﻴذ أو ﺑﺄي طﺮﻳﻘﺔ ترتك أثﺮا ّ
ﻳﺘم اﻟﺘﻨصﻴص ﺑﺎالﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ اجلﻬﺔ املﺴﺘﺪﻋﻴﺔ واﺳم املﺴﺘﺪﻋﻰ وﺻ فﺘﻪ وتﺎرﻳخ احلضور وأن ﻋﺪم احلضور ال ﻳوقف اﻟﻨظﺮ يف املﻠف
ّ
وكذﻟك اﻟﺘﻨصﻴص ﻋﻠﻰ ﻣﻨطوق اﻟفصل  66ﻣن اﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ .وكل ذﻟك وﻓق أمنوذج ﻳصﺎدق ﻋﻠﻴﻪ جمﻠس اهلﻴئﺔ.
الفصل  :15يف ﺻورة ﻋﺪم حضور املﺴﺘﺪﻋﻰ يف ظﺮف ﻋشﺮة أﻳّﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣن اﻟﻴوم احملﺪد ﺑﺎالﺳﺘﺪﻋﺎء ﻓإنﻪ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺪﻋﺎؤه ﻟﻠحضور يف
احملﺪد ﺑﺎالﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟثﺎين.
أجل مثﺎنﻴﺔ أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣن اﻟﺘﺎرﻳخ ّ
حيﺮر يف ذﻟك حمضﺮ حيﺎل إّل
ويف ﺻورة ﻋﺪم احلضور وانطبﺎق أحكﺎم اﻟفصل  66ﻣن قﺎنون اﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ املﺴﺘﺪﻋﻰ ،ميكن أن ّ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ طبﻘﺎ ﻟﻠفصل املذكور.
الباب الثالث  :التعهد با لشكايات والملفات

اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎملﻠفﺎت ﻣن قبل اهلﻴئﺔ وﻓﻘﺎ إلحﺪى اﻟصﻴغ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
الفصل : 16ﻳﺘم ّ
 اﻟﺘصﺮﻳح املبﺎشﺮ ﻣن قبل اﻟضحﺎﻳﺎ أو ﻣن ميثّﻠﻬم.
 اﻟﺘصﺮﻳح املبﺎشﺮ ﻣن قبل املبﻠغني ﻋن انﺘﻬﺎكﺎت.
 اﻟﺮﺳﺎئل اﻟربﻳﺪﻳّﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣضﻤونﺔ اﻟوﺻول أو اإلﻟكرتونﻴﺔ.
 االتصﺎالت اهلﺎتفﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎئﻲ ﻣن قبل اهلﻴئﺔ.

ّ
 مبوجب إحﺎﻟﺔ ﻣن اهلﻴئﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ملكﺎﻓحﺔ اﻟفﺴﺎد أو ﻣن أي جﻬﺔ رمسﻴﺔ أﺧﺮى.

الفصل: 17ﻳﺘوّل ﻋون االﺳﺘﻘبﺎل اﻟﺘثبت ﻣن هوﻳﺔ املصﺮح مث متكﻴﻨﻪ ﻣن تﺴﺠﻴل شكﺎﻳﺘﻪ.

الفصل :18ﻳﺴﻠّم ﻋون االﺳﺘﻘبﺎل إّل ﻣﻘﺪم اﻟشكﺎﻳﺔ وﺻﻼ يف تﻘﺪميﻬﺎ ﻳﺘضﻤن تﺎرﻳخ اﻟﺘصﺮﻳح وإﻣضﺎء اﻟﻌون واﻟﻌﺪد اﻟﺮتيب واﻟوثﺎئق
املصﺎحبﺔ.
املصﺮحني أو ﻣن ميثّﻠﻬم االّ نﺴخﺎ ﻣن املﻠفﺎتّ ،إﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣن املﻌﻨﻴني أو جمﺮاة ﻋﻠﻰ ﻋني املكﺎن
الفصل :19ال ﻳﺘﺴﻠّم ﻣكﺘب اهلﻴئﺔ ﻣن ّ
ﻣن طﺮف ﻣصﻠحﺔ اﻟﻨﺴخ ﻟﻠﻬﻴئﺔ .
ذﻣﺔ
الفصل  :20تبﻘﻰ اﻟشكﺎﻳﺎت واﻟوثﺎئق املصﺎح بﺔ هلﺎ ﻣﻠكﺎ ملن ّ
تﻘﺪم هبﺎّ ،إال أنﻪ ﻣﻨذ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى اهلﻴئﺔ تصبح هذه اﻟوثﺎئق حتت ّ
ﻳﻘﺪم اّل رئﻴﺴﺔ اهلﻴئﺔ.
اهلﻴئﺔ .وميكن ﻟﻠﻤﻌين ﺑﺎﻷﻣﺮ اﺳرتجﺎع وثﺎئق ﺳّﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴئﺔ ﺑطﻠب ّ
الفصل  :21ميكن ﻷي شخص تﻘﺪمي اﻓﺎدتﻪ ﻣع اختﺎذ اهلﻴئﺔ اجﺮاءات ﻟﻠﻤحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ هوﻳﺘﻪ.

الفصل  :22يف ﺻورة ﻣﺎ إذا تﻘﺪم أي ﻣواطن ﻣبﺎشﺮة إّل اهلﻴئﺔ أو احﺪ ﻣكﺎتبﻬﺎ اجلﻬوﻳﺔ ﻟإلﻋﻼم ﺑﺎقرتاف أﻋﻤﺎل تشكل انﺘﻬﺎكﺎت أو
ﻟإلدالء حول ﻣﺴﺎئل تﻌﻬﺪت هبﺎ اهلﻴئﺔ تﺘوّل ﻣصﻠحﺔ االﺳﺘﻘبﺎل قبول هذه اﻟﺘصﺎرﻳح وتﺪوﻳﻨﻬﺎ مبحضﺮ ميضﻴﻪ ﻣن قﺎم ﺑﺎإلﻋﻼم .
ميكن ملصﻠحﺔ االﺳﺘﻘبﺎل االﺳﺘﻨﺠﺎد ﺑﺄي ﻋضو ﻣن جمﻠس اهلﻴئﺔ ﻟﻘبول اﻟﺘصﺮحيﺎت .حيﺎل حمضﺮ اإلﻋﻼم ﻓورا إّل رئﻴس اهلﻴئﺔ.
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الفصل : 23يف ﺻورة تﻠﻘﻲ هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ملكﺎملﺎت هﺎتفﻴﺔ تﺘﻌﻠق ﺑوقﺎئع ميكن أن تشكل انﺘﻬﺎكﺎت ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻰ ﻣوزع اهلﺎتف
إحﺎﻟﺘﻬﺎ إّل ﻣصﻠحﺔ االﺳﺘﻘبﺎل.
تﺘوّل ﻣصﻠحﺔ االﺳﺘﻘبﺎ ل تﺴﺠﻴل حمﺘوى هذه املكﺎملﺔ ﻋﻠﻰ دﻓرت ﻣﻌﺪ ﻟﻠغﺮض ﻣع ﺑﻴﺎن تﺎرخيﻬﺎ وﺳﺎﻋﺘﻬﺎ واﺳم املخﺎطب ورقم هﺎتفﻪ
وﻣوضوع احملﺎدثﺔ.
الفصل  :24إذا ﺑﻠغ إّل أحﺪ أﻋضﺎء اهلﻴئﺔ أو أﻋواهنﺎ ﻋﻠم ﺑﺄﻓﻌﺎل تشكل انﺘﻬﺎكﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌىن اﻟﻘﺎنون ﻋﺪد  53ﻟﺴﻨﺔ  2013املﺆرخ يف
 23دﻳﺴﻤرب  2013ﻓإنﻪ ﻳﻌﻠم ﺑذﻟك ﻓورا رئﻴس اهلﻴئﺔ .ﻳﻌﺮض رئﻴس اهلﻴئﺔ املﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ أول اجﺘﻤﺎع جملﻠس اهلﻴئﺔ.
ﻳﺘﺪاول جمﻠس اهلﻴئﺔ يف هذه املﺴﺄﻟﺔ وميكﻨﻪ ﻋﻨﺪ االقﺘضﺎء اإلذن ﺑفﺘح ﻣﻠف تﻌﻬﺪ تﻠﻘﺎئﻲ ﻟﻠبحث يف املوضوع.
الباب الرابع  :أعمال التحقيق
األول :االختبار
القسم ّ

الفصل  :25ميكن ﻟكل جلﻨﺔ خمﺘصﺔ كﻠﻤﺎ اقﺘضت اﻟضﺮورة ذﻟك اﻟﻠﺠوء إّل إجﺮاء اﺧﺘبﺎر .ﻳﺘم اقرتاح اخلبري ﻣن قبل رئﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ
املخﺘصﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪاوالت هذه اﻷﺧرية واﻟﺘﻨصﻴص ﻋﻠﻰ ذﻟك ضﻤن حمضﺮ اجلﻠﺴﺔ.
الفصل  : 26حتﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ املخﺘصﺔ ﻣﺄﻣورﻳﺔ االﺧﺘبﺎر ﺑكل دقﺔ وحتﺪد ﻟﻠخبري أجل اجنﺎز املﻬﻤﺔ.
تﻘﻴﺪ اهلﻴئﺔ.
الفصل  : 27أﻋﻤﺎل اخلبري واجﺘﻬﺎداتﻪ ال ّ

القسم الثاني :المعاينات
الفصل  :28تﺘوّل هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ إجﺮاء املﻌﺎﻳﻨﺎت واﻟ ﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘفﺘﻴش وحﺠز اﻟوثﺎئق واملﻨﻘوالت واﻷدوات املﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ذات
اﻟصﻠﺔ ﺑﺎالنﺘﻬﺎكﺎت ﻣوضوع حتﻘﻴﻘﺎهتﺎ وذﻟك وﻓق اﻟﻘواﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 احرتام اﻟﺘوقﻴت اﻟﻘﺎنوين ﻟﺪﺧول حمﻼت اﻟﺴكىن ﺑني اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻبﺎحﺎ واﻟثﺎﻣﻨﺔ ﻟﻴﻼ حضور املﻌين ﺑﺎﻷﻣﺮ وان تﻌذر ﻓشﺎهﺪﻳن ﻣن ﺳكﺎن احملل او ﻣن االجوار اﺻطحﺎب اﻣﺮأة اﻣﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ االقﺘضﺎء حتﺮﻳﺮ حمضﺮ احلﺠز ﻣﻠحﻘﺎ ﺑﻪ قﺎئﻤﺔ يف احملﺠوزات إﻳﺪاع احملﺠوز يف ﺻﻨﺪوق اﻟودائع اﻟﺘﺎﺑع ﻟﺮئﺎﺳﺔ اهلﻴئﺔميكن ﻟﻠﻬﻴئﺔ االﺳﺘﻌﺎنﺔ يف ذﻟك ﺑﺄﻋوان اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

تﻌﺪ اهلﻴئﺔ منوذج إذن يف إجﺮاء املﻌﺎﻳﻨﺔ أو اﻟﺘفﺘﻴش أو احلﺠز ﻳﺘضﻤن اﻟﺘﻨصﻴصﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ملوضوﻋﻪ وتفوﻳضﺎ امسﻴﺎ ﻟﻠفﺮﻳق
الفصل ّ :29
املكّﻠف  ،كﻤﺎ تﻌﺪ منوذجﺎ يف احملضﺮ.

الفصل  :30تﺘم االﻋﻤﺎل املﻨصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟفصل  28ﻣن قبل ﻋضوﻳن جملﻠس اهلﻴئﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬم اجملﻠس ﻣصحوﺑني ﺑﺎحملﻘق املكﻠف ﺑﺎملﻠف
وحبضور ﻣﻘﺮر ﻳﻌﻴﻨﻪ رئﻴس اهلﻴئﺔ ﻣن أ ﻋواهنﺎ .حيﺮر اﻟفﺮﻳق املكﻠف حمضﺮا يف املﻌﺎﻳﻨﺎت واحلﺠوزات اﻟيت ﻳﻘوم هبﺎ.
الفصل  :31جتﺮى اﻋﻤﺎل املﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺘفﺘﻴش واحلﺠز ﺑﺎحملﻼت اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ أو اخلﺎﺻﺔ وذﻟك ﺑكل ﻣكﺎن ﻣن تﺮاب اجلﻤﻬورﻳﺔ اﻟﺘونﺴﻴﺔ.

الفصل  :32يف ﺻورة ﻣﻨع أﻋضﺎء اهلﻴئﺔ ﻣن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل املﻌﺎﻳﻨﺔ او اﻟﺘفﺘ ﻴش او احلﺠز ،حيﺮر حمضﺮ يف اﻟغﺮض حيﺎل ﻓورا ﻋﻠﻰ رئﻴس
اهلﻴئﺔ اﻟذي ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ إّل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ هبﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺘبﻌﺎت املﻨصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄحكﺎم اﻟفصل  66ﻣن اﻟﻘﺎنون ﻋﺪد  53ﻟﺴﻨﺔ
 2013املﺆرخ يف  24دﻳﺴﻤرب .2013
القسم الثالث :اإلجراءات التحفظية

الفصل  :33إذا تبني ﻷحﺪ أﻋضﺎء اهلﻴئﺔ أو أﻋواهنﺎ وجود ﺧطﺮ يف حفظ اﻟوثﺎئق واﻷدﻟﺔ داﺧل اهلﻴئﺔ أو ﺧﺎرجﻬﺎ أو وجود ﺧطﺮ ﻟﻘﻴﺎم
ﻣﺮتكيب االنﺘﻬﺎكﺎت ﺑإحﺎﻟﺔ اﻷﻣوال واملﻤﺘﻠكﺎت ﻣوضوع اﻟبحث أو تبﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺘصﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو نﻘﻠﻬﺎ أو اتﻼﻓﻬﺎ ،ﻓإنﻪ ﻳﻘرتح ﻋﻠﻰ رئﻴس
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اهلﻴئﺔ اختﺎذ االجﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼ زﻣﺔ ملﻨع تﻠك االﺧطﺎر مبﺎ يف ذﻟك ممﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠطﺎت املﻨصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟفصﻠني  40و55ﻣن
اﻟﻘﺎنون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 53ﻟﺴﻨﺔ .2013
الباب الخامس :جلسات االستماع وقاعدة البيانات
الفصل  :34تﻌﻘﺪ هﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ،طبﻘﺎ ﻷحكﺎم اﻟفصﻠني  39و 53ﻣن قﺎنون اﻟﻌﺪاﻟﺔ االنﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،جﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺮﻳﺔ أو
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟضحﺎﻳﺎ االنﺘﻬﺎكﺎت وﻷي غﺮض ﻣﺘﻌﻠق ﺑﺄنشطﺘﻬﺎ .وتضبط اجﺮاءات االﺳﺘﻤﺎع اﻟﺴﺮي ضﻤن دﻟﻴل اجﺮاءات جلﻨﺔ اﻟبحث و
اﻟﺘﻘصﻲ و دﻟﻴل إجﺮاءات اﻟﺘحكﻴم و املصﺎحلﺔ.
 : 35حيق هلﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴل اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟبصﺮي جلﻠﺴﺎت االﺳﺘﻤﺎع وتوثﻴﻘﻬﺎ هبﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣضﻤوهنﺎ حلفظ
اﻟذاكﺮة اﻟوطﻨﻴﺔ وﻳشرتط هذا اﻟﺘﺴﺠﻴل املواﻓﻘﺔ املكﺘوﺑﺔ ﻟﻠضحﻴﺔ دون املﻨﺴوب اﻟﻴﻪ االنﺘﻬﺎك.
الفصل  : 36تكون اجلﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻣفﺘوحﺔ ﻟﻠﻌﻤوم إال أنﻪ ميﻨع ﻋﻠﻰ احلﺎضﺮﻳن تصوﻳﺮ أو تﺴﺠﻴل حمﺘواهﺎ.

الفصل  : 37ميكن جملﻠس اهلﻴئﺔ ان ﻳﺮﺧص ﻣﺴبﻘﺎ ﻟوﺳﺎئل اإلﻋﻼم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﻘل املبﺎشﺮ جلﻠﺴﺎت االﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ او تصوﻳﺮهﺎ او ﺑث
ﻟﻘطﺎت ﻣﻨﻬﺎ.
الفصل  : 38ميﻨع االﺳﺘﻤﺎع إّل اﻷطفﺎل يف اجلﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺳواء كﺎنوا ضحﺎﻳﺎ أو شﻬود.
الفصل  : 39ميكن جملﻠس اهلﻴئﺔ ان ﻳﺮﺧص ﻣﺴبﻘﺎ ﻟوﺳﺎئل اإلﻋﻼم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﻘل املبﺎشﺮ جلﻠﺴﺎت االﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ او تصوﻳﺮهﺎ او ﺑث
ﻟﻘطﺎت ﻣﻨﻬﺎ.
الفصل  :40تشﻤل جﻠﺴﺎت اإلﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟضحﺎﻳﺎ واملﺴﺆوﻟني ﻋن االنﺘﻬﺎكﺎت واﻟشﻬود وكل ﻣن تﺮى اهلﻴئﺔ ﻓﺎئﺪة يف اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ.
الفصل  :41حيﺪد جمﻠس اهلﻴئﺔ شﺮوط وﻣﻌﺎﻳري اﺧﺘﻴﺎر احلﺎالت اﻟيت ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ جﻠﺴﺎت االﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
الفصل  : 42حتﺪد اهلﻴئﺔ ﺑﺮنﺎجمﺎ حلﻤﺎﻳﺔ اﻟشﻬود واﻟضحﺎﻳﺎ تﺄﺧذ ﻓﻴﻪ كل تﺪاﺑري اﻟضﺮورﻳﺔ اﻟكفﻴﻠﺔ ﺑضﻤﺎن ﺧصوﺻﻴﺎت االﺳﺘﻤﺎع إّل اﻟضحﺎﻳﺎ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟفئﺎت ذات االحﺘﻴﺎجﺎت اخلﺎﺻﺔ واﻟفئﺎت اهلشﺔ.
الفصل  :43تﺘخذ اهلﻴئﺔ حﺎﻟﺔ حبﺎﻟﺔ كل اﻟﺘﺪاﺑري اﻟضﺮورﻳﺔ اﻟكفﻴﻠﺔ ﺑضﻤﺎن ﺧصوﺻﻴﺎت االﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ إّل اﻟضحﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء
واﻟفئﺎت ذات االحﺘﻴﺎجﺎت اخلﺎﺻﺔ واﻟفئﺎت اهلشﺔ.
ميكن ﻟﻠﻬﻴئﺔ يف هذا اإلطﺎر متكني اﻟضح ﺎﻳﺎ ﻣن االﺳﺘﻌﺎنﺔ ﺑطبﻴب أو أﺧصﺎئﻲ نفﺴﺎين او ﺑﺄي شخص آﺧﺮ تﺮى ﻓﺎئﺪة يف حضوره.
الفصل  : 44يف ﺻورة رﻓض املﺴﺆوﻟني ﻋن االنﺘﻬﺎكﺎت ﻣن طﺎﻟيب اﻟﺘحكﻴم و املصﺎحلﺔ حضور جﻠﺴﺎت االﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ تﻌﻠق إجﺮاءات
اﻟﺘحكﻴم و املصﺎحلﺔ ،و يف غريهﺎ حيﺮر حمضﺮ يف اﻟغﺮض حيﺎل ﻓورا ﻋﻠﻰ رئﻴس اهلﻴئﺔ اﻟذي ﻳﻨﻬﻴﻪ إّل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ هبﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺘبﻌﺎت
املﻨصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄحكﺎم اﻟفصل  66ﻣن اﻟﻘﺎنون ﻋﺪد  53ﻟﺴﻨﺔ  2013املﺆرخ يف  24دﻳﺴﻤرب .2013
الفصل  :45تضع اهلﻴئﺔ قﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎنﺎت (افادة ) تﺮﺻﺪ ﻓﻴﻬﺎ املﻌﻠوﻣﺎت اﻟيت ﻳصﺮح هبﺎ اﻟضحﺎﻳﺎ تشﻤل كل االنﺘﻬﺎكﺎت اﻟيت تﻌﺮضت هلﺎ
اﻟضحﻴﺔ وتﻌﺘﻤﺪ قﺎﻋﺪة اﻟبﻴﺎنﺎت هذه يف اﻋﺪاد اﻟﺴﺠل املوحﺪ ﻟضحﺎﻳﺎ االنﺘﻬﺎكﺎت.
ﻷﻋضﺎء اهلﻴئﺔ ﻓﻘط حق اﻟوﻟوج اّل قﺎﻋﺪة اﻟبﻴﺎنﺎت .ﻋﻠﻰ انﻪ ميكن ﻟغري اﻷﻋضﺎء ﻣن أﻋوان اهلﻴئﺔ اﻟوﻟوج ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟبﻴﺎنﺎت شﺮﻳطﺔ
احلصول ﻋﻠﻰ تﺮﺧﻴص ﻣﺴبق وﻓق منوذج ﻳﻌﺪ ﻟﻠغﺮض.
الباب ال سادس  :أعمال اللجان المختصة

فصل  : 46يشرف الرئيس على إدارة اللجنة وتسييرها ويضبط جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها
بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
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الفصل ُ :47ت ّ
ضمن مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات يحررها كاتب اللجنة ُوتمض ى من قبل رئيسها
وجميع األعضاء الحاضرين.
الفصل  :48تكون ﻟكل جلﻨﺔ ﻣﺘخصصﺔ كﺘﺎﺑﺔ تﻌﻤل حتت اﻟﺴﻠطﺔ املبﺎشﺮة ﻟﺮئﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ.

الفصل  :49تﻘوم كﺘﺎﺑﺔ كل جلﻨﺔ حبضور االجﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد حمﺎضﺮ اجلﻠﺴﺎت وﻋﺮضﻬﺎ ﻋﻠﻰ اإلﻣضﺎء .كﻤﺎ تﺘوّل اﻟكﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة
أﻋضﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ يف أﻋﻤﺎهلم وإﻋﺪاد ﻣشﺎرﻳع املكﺎتﻴب وهﻲ ﻣكﻠفﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑ :
حفظ املﻠفﺎت.
-

ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻋضﺎء اﻟﻠﺠﺎن يف إﻋﺪاد املﻠفﺎت.

ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻋضﺎء اﻟﻠﺠﺎن يف اﻟﻘﻴﺎم ﺑكل أﻋﻤﺎل اﻟﺘوثﻴق اﻟضﺮورﻳﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ املﺮاﺳﻼت اﻟيت تﻘوم هبﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑكل املﻬﺎم املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟيت ﻳكﻠفﻪ هبﺎ رئﻴﺴﻬﺎ.
الفصل  :50جتﺘﻤع كل جلﻨﺔ ﻣﺘخصصﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣن رئﻴﺴ ﻬﺎ ﻳﺘوّل رئﻴس كل جلﻨﺔ ﻣﺘخصصﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء أﻋضﺎئﻬﺎ ﻟﻼجﺘﻤﺎع  .وتﺘوّل
اﻟﻠﺠﺎن املﺘخصصﺔ ضبط ﺻﻴغ واجﺮاءات ﻋﻘﺪ اجﺘﻤﺎﻋﺎهتﺎ وجﻠﺴﺎهتﺎ وﺳري أﻋﻤﺎهلﺎ ضﻤن أدﻟﺔ اجﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ هبﺎ.
الفصل  :51حتﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن املﺘخصصﺔ إّل جمﻠس اهلﻴئﺔ ﻟﻼطﻼع واملصﺎدقﺔ.
الفصل  : 52ﻳﺘم توزﻳع امل ﻠفﺎت ﻋﻠﻰ خمﺘﻠف اﻟﻠﺠﺎن وﻓق اﺧﺘصﺎﺻﺎهتﺎ .ويف ﺻورة ﻣﺎ إذا كﺎن املﻠف ﻳﺮجع ﺑﺎﻟﻨظﺮ إّل أكثﺮ ﻣن جلﻨﺔ
املﻌﻨﻴﺔ.
واحﺪة ﻳﺄذن رئﻴس اهلﻴئﺔ ﺑإﻋﺪاد نﺴخ تﺮﺳل إّل اﻟﻠﺠﻨﺔ ّ
الباب السابع  :قرارات اإلحالة و الحفظ
الفصل  :53ﻳبت جمﻠس اهلﻴئﺔ يف كل اﻟشكﺎوى واﻟﻌﺮائض املﻘﺪﻣﺔ إّل اهلﻴئﺔ .ﻳﺘخذ جمﻠس اهلﻴئﺔ قﺮارا ﺑﺎحلفظ إذا ﻣﺎ تبني ﻟﻪ أن املﺆاﺧذات
املﻨﺴوﺑﺔ إّل املﺴﺆوﻟني ال تشكل انﺘﻬﺎكﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌىن اﻟﻘﺎنون ﻋﺪد  53ﻟﺴﻨﺔ  2013املﺆرخ يف  24دﻳﺴﻤرب .2013
ﻳﻘﺮر جمﻠس اهلﻴئﺔ إحﺎﻟﺔ املﻠف إّل اﻟﺪوائﺮ املخﺘصﺔ ﻣىت ثبت ﻟﻪ ارتكﺎب انﺘﻬﺎكﺎت جﺴﻴﻤﺔ حلﻘوق االنﺴﺎن.
الفصل  :54يف ﺻورة ﻣﺎ إذا قﺮر جمﻠس اهلﻴئﺔ حفظ ﻣﻠف ميكن ﻟكل شخص مشﻠﻪ اﻟﺘحﻘﻴق يف هذا املﻠف أن ﻳطﻠب شﻬﺎدة يف حفظ
املﻠف.
الفصل  :55تﺴﻠم شﻬﺎدة احلفظ ﻣن قبل رئﻴس اهلﻴئﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣطﻠب ﻳودع مبكﺘب اﻟضبط وحتﺪد ﺻﻴغﺔ اﻟشﻬﺎدة الحﻘﺎ مبوجب قﺮار
ﻣن جمﻠس اهلﻴئﺔ.
ا لباب الثامن  :تتبع المخالفات
الفصل  :56ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻰ كل ﻋضو أو ﻋون هبﻴئﺔ احلﻘﻴﻘﺔ واﻟكﺮاﻣﺔ ﺑﻠغ إّل ﻋﻠﻤﻪ اقرتاف أي شخص ﻷﻋﻤﺎل تشكل إحﺪى املخﺎﻟفﺎت
املﻨصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄحكﺎم اﻟفصل  66ﻣن اﻟﻘﺎنون ﻋﺪد  54ﻟﺴﻨﺔ  2013املﺆرخ يف  24دﻳﺴﻤرب  2013إﻋﻼم رئﻴس اهلﻴئﺔ ﺑﺘﻠك
اﻷﻋﻤﺎل .ﻳكون اإلﻋﻼم مبﻘﺘضﻰ ﻣكﺘوب ﻳودع مبكﺘب اﻟضبط .ﻳﻨظﺮ جمﻠس اهلﻴئﺔ يف حمﺘوى املكﺘوب وﻳﻘﺮر ﻋﻨﺪ االقﺘضﺎء إحﺎﻟﺔ املﻠف
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤوﻣﻴﺔ.
الباب التاسع :التقارير و ختم االعمال
الفصل  :57ﻳﺘوّل نﺎئبﺎ اﻟﺮئﻴس اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ إجنﺎز اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨوﻳﺔ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎئﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣع رئﻴس اهلﻴئﺔ وهلذا اﻟغﺮض:
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ﻣﺪ رئﺎﺳﺔ اهلﻴئﺔ ﻣﺮة كل شﻬﺮﻳن ﺑكل االحصﺎئﻴﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨشﺎطﻬم
 ﻳﺴﻬﺮ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن املﺘخصصﺔ ﻋﻠﻰ ّومبذكﺮة حتوﺻل مجﻠﺔ ﻣﺎ قﺎﻣوا ﺑﻪ ﻣن أﻋﻤﺎل وأهم املﻌﻠوﻣﺎت اﻟيت ﻳﻘرتحون إدراجﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨوي واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻨﻬﺎئﻲ.
 ﻳﺴﺎهم كل ﻋضو ﺑﺎهلﻴئﺔ يف حتﺮﻳﺮ جزء ﻣن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.الفصل  : 58جيﺘﻤع جمﻠس اهلﻴئﺔ ﻣﺮة كل شﻬﺮﻳن ﻟضبط املﻼﻣح اﻟكربى ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻨظﺮ يف تﻘﺪم أشغﺎل حتﺮﻳﺮه.

الفصل  :59ﻳﻌﻘﺪ جمﻠس اهلﻴئﺔ جﻠﺴﺔ ال تﺘﻌﺪى ﻳوم  31جﺎنفﻲ ﻣن كل ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤصﺎدقﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

الفصل  :60ﻳﻌﻘﺪ جمﻠس اهلﻴئﺔ ﻋﻨﺪ انﺘﻬﺎء املﻬﺎم جﻠﺴﺔ ممﺘﺎزة ﻟﻠﻤصﺎدقﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎئﻲ.
الفصل  :61تﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨوﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎئﻲ اّل كل ﻣن رئﻴس اجلﻤﻬورﻳﺔ ورئﻴس جمﻠس نواب اﻟشﻌب ورئﻴس احلكوﻣﺔ وتﻨشﺮ
ﺑﺎﻟﺮائﺪ اﻟﺮمسﻲ وﺑﺎملوقع االﻟكرتوين ﻟﻠﻬﻴئﺔ كﻤﺎ ميكن نشﺮهﺎ وتوزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى حيﺪدهﺎ جمﻠس اهلﻴئﺔ.
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