
يتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الترسيم بجدول ) 1( 2000 مارس 02قرار من وزير العدل مؤرخ في 
 .المترجمين المحلفين 

 
 إن وزير العدل،

 المتعلق بتنظـيم مهنـة المتـرجمين        1994 جويلية   04 المؤرخ في    1994 لسنة   80بعد اإلطالع على القانون عدد      
 .المحلفين وخاصة الفصل السادس منه

 المتعلق بتحديد عدد المترجمين المحلفين بـدوائر        1999 مارس   25 المؤرخ في    1999 لسنة   706على األمر عدد    و
 .محاكم اإلستئناف

 :قرر ما يلي
 بنجاح لمناظرة تفتح بقرار من وزيـر العـدل   االجتياز ـ يتم الترسيم بجدول المترجمين المحلفين إثر  الفصل األول

 .1999 مارس 25 المؤرخ في 1999 لسنة 706ليها باألمر عدد بالنسبة إلى اللغات المنصوص ع
 .باالختباراتويمكن أن تكون هذه المناظرة حسب الشهادات واألعمال والملفات أو 

 
 : ـ تتولى لجنة المناظرة التي يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل القيام خاصة بالمهام التالية2الفصل 

 .رخص لهم في اجتياز المناظرةـ ضبط قائمة المترشحين الم
 . الكتابية والشفاهية وعند االقتضاء دراسة شهادات وأعمال وملفات المترشحين االختباراتـ اختيار مواضيع 

 .ـ ضبط قائمة المترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية المرتبين حسب الحروف األبجدية
 .في المناظرة حسب الجدارةـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين الناجحين 

وال تصح مداوالت اللجنة إال إذا حضر نصف أعضائها على األقل ويصادق على هذه المداوالت بأغلبية األعـضاء                  
 . وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس،الحاضرين

 
 :ـ يضبط قرار فتح المناظرة 3الفصل 

 .ـ اللغات موضوع المناظرة
 .تناظرـ عدد الخطط المعروضة لل

 .ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة
 .ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات

 
 : ـ تفتح المناظرة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية4الفصل 

 .ة أعوام على األقلسحمل الجنسية التونسية منذ خم -1
 .التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ونقاوة السوابق العدلية -2

 .اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها في اللغات أو وأة في الترجمة الحصول على األستاذي -3
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 .عدم تجاوز سّن الخمسين في أول جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة -4

 .تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية  -5

 
 :التالية  ـ يجب على المترشحين للمناظرة باالختبارات أن يوجهوا مطالب ترشحهم مصحوبة بالوثائق 5الفصل 
 :عند نقديم الترشحات )  أ

 ف باإلمضاء يوجه إلى وزير العدل،مطلب ترشح محّرر على ورق عادي بدون تعري -1
  بمطابقتها لألصل،إشهادنسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى  -2

نبية ائد األج نسخة مجردة من الشهادة العلمية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها لألصل مصحوبة بالنسبة للشه              -3
 بنسخة من الشهادة المعادلة،

 .أربعة ظروف بريدية حاملة لعنوان المترشح خالصة معلوم البريد -4

 .ويتم إعالم المترشحين المرخص لهم في اجتياز اإلختبارات الكتابية بواسطة مكاتيب قردية
فاهيين للقبول النهـائي يجـب      بعد النجاح في اإلختبارين الكتابيين للقبول األولي وقبل إجراء اإلختبارين الش           )  ب

 :على كل مترشح نجح في اإلختبارين الكتابيين إضافة الوثائق األساسية الالزمة وخاصة
 مض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة، لم ي)األصل(ن من سجل السوابق العدليةمضمو -1
 .مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة -2

 تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن المترشـح تتـوفر فيـه               لم يمض على  ) األصل(شهادة طبية    -3
 .المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس مهنته بكامل تراب الجمهورية

 .نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة العلمية -4

 عن طريق اإلعالم في مقـر       يقع إعالم المترشحين الناجحين في المادتين الكتابيتين عن طريق المكاتيب الفردين أو           
 .الوزارة بمكان وتاريخ إجراء اإلختبار الشفاهي

 
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة بالشهادات واألعمال والملفات توجيه مطالب ترشحهم إلى وزير العدل  6الفصل 

ملـة لعنـوان    مع أربع ظروف بريدية حا    " ب " الفقرة    من هذا القرار   8مرفوقة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل      
 . األجنبيةئدالمترشح خالصة معلوم البريد ونسخة مطابقة لألصل من شهادة المعادلة بالنسبة للشها

 
، ويكون تاريخ ختم البريـد أو تـاريخ   ترشح يصل بعد ختم قائمة الترشحات ـ يرفض وجوبا كل مطلب  7الفصل 

 .التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ اإلرسال والوصول
 

 ـ يشتمل برنامج المناظرة باالختبارات على اختبارين كتابيين إلمكانية القبول األولي واختبارين شفاهيين  8الفصل 
 : للقبول النهائي حسب الجدول التالي

 الضارب المدة نوع االختبار
 )2(  اإلختباران الكتابيان
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 ترجمة نص قانوني أو قضائي أو       -1
غـة   من اللغة العربية إلـى الل      إداري

األجنبية التي افتتحت المناظرة مـن      
 أجلها

 1 ساعتان

 ترجمة نص قانوني أو قضائي أو       -2
 من اللغة األجنبية التي افتتحت      إداري

 .المناظرة من أجلها إلى اللغة العربية

 1 ساعتان

 )02(  اإلختباران الشفاهيان
  العرض التحضير 
 ترجمة مـصطلحات    -1

مثـل  (ذات صبغة تقنية    
ت المـستعملة   المصطلحا

في المجـال الطبـي أو      
المــالي أو البنــك أو  

 ...)اإلعالمية الخ
من اللغة العربيـة إلـى      
اللغة األجنبيـة المعنيـة     

 .والعكس

 1  دقائق10  دقيقة15

 ترجمـــة فوريـــة -2
لمصطلحات قانونيـة أو    
قضائية من اللغة العربية    
إلى اللغة األجنبية المعنية    

 .أو العكس

 1  دقائق10 

 
 الكتابيين وتجعلهما في ظروف مختومة تحمـل البيانـات   االختبارين ـ تختار لجنة المناظرة موضوعي  9 الفصل
 :اآلتية 

 ...........ـ االختبار رقم
 .ـ مناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلفين

 .ـ ظرف يفتحه بمحضر المترشحين أحد أعضاء لجنة المناظرة
ع إعدادهما من طرف الممتحنين من بين أعضاء اللجنة ويتم سحب األسئلة            قين في أما بالنسبة إلى االختبارين الشفاهي    

من طرف المترشح عن طريق القرعة، و في صورة ما إذا رغب هذا األخير في إبدال الموضوع فإن العدد الـذي                     
 .اثنينيسند إليه يقسم على 
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صححين اثنين ويمنح لكل اختبار عـدد       ـ تكون أوراق االختبارات الكتابية خفية االسم وتعرض على م          10الفصل  
 ) .20(والعشرين ) 0(مرقم يتراوح بين الصفر 

 .ويكون العدد الهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين من قبل المصححين األولين
نقاط يقع عرض االختبار على مـصحح ثالـث، وعندئـذ           ) 4( األربع    يتجاوز إذا كان الفارق بين هذين العددين      و
تسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأقرب عدد له مـن بـين                    يح

أما إذا كان العدد الثالث مساويا لمعدل العددين األولـين يحتـسب            . العددين المسندين من طرف المصححين األولين     
 .األوليندد من بين العددين العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد الثالث وأكبر ع

 
 ـ ال يسمح للمترشح بالمشاركة في اإلختبارين الكتابيين واالختبارين الـشفاهيين إال بعـد االسـتظهار     11الفصل 

 .ببطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته
 

 : االختبارات ـ يحجر على المترشحين أثناء 12الفصل 
 لمرخص فيها من طرف لجنة المناظرة،قة مطبوعة أو مخطوطة غير الوثائق اـ اإلطالع على أي وثي
 ـ استعمال معاجم اللغة،

 أو الحصول على إرشادات من الخارج،ـ التحادث فيما بينهم 
  دون ترخيص من أحد حراس االختبار،ـ مغادرة مكان إجراء المناظرة

 .ارنهائيا دون تسليم أوراق االختبـ مغادرة قاعة المناظرة 
 

.  ـ يتحتم على المترشحين االمتثال إلجراءات الحراسة واإلجراءات التنظيمية المشار إليها بهذا القـرار  13الفصل 
 .ويقصى كل مخالف لهذه اإلجراءات من قاعة المناظرة

كل مشارك يعتمد الغش أو محاولة الغش في المناظرة يقصى من قاعة المناظرة ويحرم من المشاركة في منـاظرة                   
سنوات، ويتم هذا التحجير بمقتضى قرار من وزير العدل باقتراح مـن لجنـة              ) 5(مترجمين المحلفين لمدة خمس   ال

 .المناظرة
 .يتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي عاين الغش أو محاولة الغش و
 

نقطـة  ) 20(على مجموع عشرين  ـ ال يمكن التصريح بالقبول في االختبارين الكتابيين إال لمن تحصل  14الفصل 
 .على األقل بالنسبة للمادتين الكتابيتين ولم يكن له عدد مسقط

 ).20(على عشرين) 8(ويعتبر مسقطا إذا كان العدد المتحصل عليه في مادة من المادتين دون الثمانية
ختبـارات الكتابيـة     على األقل فـي اال      نقطة )40(وال يصرح بالقبول النهائي إال لمن تحصل على مجموع أربعين         

 .والشفاهية
 الكتابية والـشفاهية تكـون األولويـة      لالختباراتوإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة           

 .ألكبرهم سنا
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ن ذلـك   ـ يمكن للجنة عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبارا للمستوى العام للمترشـحين، ويـدوّ   15 الفصل

 .مع بيان األسباببمحاضر المداوالت 
 

 ـ تضبط لجنة المناظرة حسب الترتيب التفاضلي قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية  16الفصل 
: 

 .القائمة األصلية )  أ
خلـين مـن بـين      ت تمكن هذه القائمة عند االقتضاء من تعويض المترشـحين الم          :القائمة التكميلية  )  ب

 .المسجلين بالقائمة األصلية

على أقصى تقدير من عـدد المترشـحين        ) %50( عداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة      ويتم ا 
 .المسجلين بالقائمة األصلية

 
 . ـ يسجل بجدول المترجمين المحلفين المترشحون المرسمون بالقائمة النهائية17الفصل 

المتخلفـين بـأن علـيهم االتـصال        وبعد انقضاء أجل ثالثة أشهر من تاريخ الترسيم يتعين التنبيه على المترشحين             
 ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة       .باإلدارة في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما وإال يعتبرون متخلين نهائيا          

 .الوصول مع اإلشعار بالتسليم
ـ                ة ويتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة األصلية وتعويضهم بالمترشـحين المـسجلين بالقائم

 .هذه القائمة الترتيب التفاضلي بالتكميلية وذلك حسب
 .وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الترسيم بالجدول

 
 . ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة من قبل وزير العدل18الفصل 

 .أو عن طريق اإلعالم في مقر الوزارة الناجحين عن طريق مكاتيب فردية إعالمويتم 
 

 .  2000مارس  2تونس في 
 

 اطلع عليه
 الوزير األول                                                        وزير العدل

         محمد الغنوشي                                                  البشير التكاري                               
 
 


