
الوطنيةاالستشارة 
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اهداف االستشارة

امل تكريس مبدأ التشاركية في صياغة البرنامج الش
:  ريكلجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عبر تش

المجتمع المدني•
الضحايا من مودعي ملفاتهم لدى الهيئة•
عموم التونسيين•
 جبر تطلعات كل المتدخلين والمعنيين حول آلياترصد

من القانون األساسي 11الضرر التي نّص عليها الفصل 
.للعدالة االنتقالية

 ايا ممثلي أجهزة الدولة بأهمية جبر ضرر ضحتحسيس
ير الدولة في توفوبمسؤولية انتهاكات حقوق اإلنسان 

جبر الضررأشكال 



ية مشارك ومشاركة في المرحلتين الكيفية والكم6275
موزعين على كامل واليات الجمهورية تتراوح اعمارهم 

سنة فما فوق وتمثل هذه العينة مكونات 60الى 18من 
م المجتمع المدني، ضحايا انتهاكات حقوق االنسان وعمو

.التونسيين
.رجال%86نساء و32%



المنهجية



المحاور    

الفردي بما في ذلك الشخص 
المعنوي

المناطقالجماعي بما في ذلك 

االضرار الناتجة عن االنتهاك

جبر الضرر المادي والمعنوي

إعادة التأهيل

 االدماج

االعتذار/ جبر الضرر الرمزي

 خصوصية المرأة وذوي االحتياجات الخصوصية
...والمسنين 

 اصالح المؤسسات

المصالحة الوطنية

دور المجتمع المدني

صندوق الكرامة



التقنيات المعتمدة

منهج كيفي

ورشات تفكير موجهة للمجتمع المدني •

مجموعات تركيز موجهة للضحايا•

 منهج كمي

استبيان موجه للضحايا •

استبيان موجه لعموم التونسيين•



المنهج الكيفي

يورشات تفكير موجهة للمجتمع المدن-

مجموعات تركيز موجهة للضحايا-
تم اعداد ادلة تنشيط خاصة



رزنامة ورشات التفكير

التاريخالواليةاإلقليم

2017أفريل02ابلنزغوان،منوبة،بنزرت،عروس،بناريانة،تونس،الشرقيالشمال

2017مارس26جندوبةباجة،سليانة،الكاف،الغربيالشمال

2017أفريل02صفاقسالمهدية،المنستير،سوسة،الشرقيالوسط

2017مارس26بوزيدسيديالقصرين،القيروان،الغربيالوسط

2017مارس31تطاوينمدنين،قابس،الشرقيالجنوب

2017مارس31قبليتوزر،قفصة،الغربيالجنوب



مشارك 1008
رجال 81نساء و  % %19

الجنوب الغربي
15%

الجنوب الشرقي
13%

الوسط الغربي
14%

الوسط الشرقي
14%

الشمال الغربي
16%

الشمال الشرقي
28%



مجموعات التركيز
:يةتم اختيار المجموعات بشكل موضوعي وفقا للمعايير التال•

السن

الجنس

 توزيع الضحايا حسب الجهات

ان تشترك المجموعة في نفس االنتهاك

 الموافقة  المسبقة للضحية على المشاركة في هذه المجموعة.

التعذيب "تم احترام خصوصية المرأة بالنسبة لبعض االنتهاكات مثل•
.  نلذلك خصصت لها مجموعتين منفصلتي" والعنف الجنسي 

نساء 57من بينهم 178العدد الجملي للمشاركين من الجنسين •
(انتهاك16)مجموعة تركيز18من رجال موزعة على 121و



التركيزرزنامة مجموعات 
جويليةشهر 

المجموعة التاريخ

(رجال)التعذيب:1مجموعة 2017جويلية12

(نساء)التعذيب:2مجموعة

(رجال)الجنسيالعنفواشكالاالغتصاب:3مجموعة

(نساء)الجنسيالعنفواشكالاالغتصاب:4مجموعة

(الضحاياعائالت)الحياةفيالحقانتهاك:5مجموعة 2017جويلية13

القسرياالختفاء:6مجموعة

القسريالتجنيد:7مجموعة



رزنامة مجموعات التركيز
سبتمبرشهر 

العادلةوالمحاكمةالتقاضيفيالحقانتهاك:8مجموعة

التعسفيواإليقاف

2017سبتمبر12

االرتزاقمنوالمنعالعملفيالحقانتهاك:9مجموعة

المعتقدوحريةاللباسحريةانتهاك:10مجموعة

االضطراريةوالهجرةالتخفي:11مجموعة

االحتجاجاتاثناءاإلصابة:12مجموعة 2017سبتمبر13

االكاديميةوالحريةالتعليمحقانتهاك:13مجموعة

االداريةوالمراقبةالتنقلحريةانتهاك:14مجموعة

السلميوالتجمعالتعبيرحريةانتهاك:15مجموع

والسكنالملكيةفيالحقانتهاك:16مجموعة 2017سبتمبر14

احزابتكوينفيالحقانتهاك:17مجموعة

جمعياتتكوينفيالحقانتهاك:18مجموعة



المنهج الكمي

تم انجازبعد االطالع على النتائج الكيفية للمرحلة األولى من االستشارة•
قنية على تباالعتماد المسح الوطني حول البرنامج الشامل لجبر الضرر

:االستبيان 

ة وبين فريق العمل في االستشارتم اعداده بالتعاون استبيان موجه للضحايا 

. اإلحصاءمختصين في 

الهيئةإطاراتمن جمع البيانات عملية تمت لضمان سرية المعطيات و 

7االتصال الهاتفي و ذلك خالل الفترة الممتدة منعبر تم تمرير االستبيان 
.2017ديسمبر 5نوفمبر إلى 

دعيمها تم احترام نفس المحاور التي تم تناولها في المنهج الكيفي مع توقد 
.  بأسئلة أخرى حول المصالحة الوطنية



المستجوبة من الضحايااختيار العينة 
انتهاك 148,430ممثلة ل(ضحية2045)عينةسحب تم •

(2017الى حدود جوان ضحية تم االستماع اليهم30.000)
والواليةمعيار الجنس والسنلاالخذ بعين االعتبار مع 

:فترات تاريخية لالنتهاكات3تم العمل على كما •

1987نوفمبر 6إلى 1955من غرة جويلية : الفترة األولى-•
(  فترة حكم بورقيبة)

2011جانفي 14إلى 1987نوفمبر 7من :الفترة الثانية-•
(فترة حكم بن علي)

2013ديسمبر 24إلى 2011جانفي 15من : الفترة الثالثة-•
(فترة ما بعد الثورة)



خصائص العينة

6,36% 26,60% 42,80% 24,23%

سنة35أقل من  49الى 35من 
سنة

59الى 50من 
سنة

سنة فما 60من 
فوق

مريةتوزيع المستجوبين حسب الفئة الع

89,00%

11,00%

الجنس

ذكر أنثى



خصائص العينة

32,76%

14,30%

52,94%

الوسط جنوب شمال

توزيع المستجوبين حسب االقاليم

3,57%

15,16%

42,72%

33,80%

4,67%
0,09%

الشيء و ابتدائي أ
المرحلة 

األولى من 
التعليم 
األساسي

ثانوي أو 
المرحلة 
الثانية من
التعليم 
األساسي

تعليم 
عالي

تكوين 
مهنـي

ال أعرف

المستوى التعليمي



خصائص العينة

التغطية االجتماعية•

يةمن الضحايا بدون تغطية اجتماع 20%•

ية الذين ال يتمتعون بالتغط% 20من بين
بتغطيةيتمتعون % 28.18، االجتماعية

اني جبطاقة عالج م% 33.25)صحية 
بطاقة عالج بالتعريفة % 66.75و

ايبدون%71.82مقابل ( المنخفضة
من المجموع %5.62.صحيةتغطية
العام 

63,44%

12,05%
0,35%

17,76%
3,71% 2,69% 0,00%

الوضعية المهنية



استبيان موجه لعموم التونسيين

صور بمسح وطني حول تتم تكليف مكتب دراسات للقيام •
ن وتم تخصيص جزء مالتونسيين للعدالة االنتقالية 

متعلقة بجبر لمعرفة تصوروانتظارات التونسيين الاالستبيان
الضرر في إطار العدالة االنتقالية

ينتم تمريره عن طريق المقابلة المباشرة مع المستجوب•



عموم التونسيين اختيار العينة المستجوبة من 

وقدم . شخصا3044تم استجواب عينة متكونة من 
المعهد الوطني لإلحصاء خطة اختيار عينة تمثيلية 

أسرة موزعة في جميع أنحاء البالد 1350متكونة من 
.بوسطيها الريفي والحضري

ن و هي عينة ممثلة لجميع السكان التونسيين البالغين م
سنة فأكثر حسب المناطق والوسط والجنس 18العمر 

.والفئات العمرية ومستوى التعليم



خصائص العينة

السن المستوى التعليمي



خصائص العينة



السياسة االتصالية
اإلعالن عن انطالق االستشارة عبر الموقع وعبر صفحة •

2017مارس 15بتاريخ الفاسبوك

15وضع رابط استمارة تسجيل في االستشارة الوطنية بتاريخ •
على الموقع ونشره على شبكة التواصل االجتماعي2017مارس 

.مارس لإلعالن عن روزنامة االستشارة23ندوة صحفية بتاريخ •

وسائل ومضة تحسيسية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر تم بثها في•
االعالم السمعية والبصرية

رتوزيع مطوية للتعريف بأهداف االستشارة وببرنامج جبر الضر•

للورشات في تونس وفي الجهاتتغطية اإلعالمية •



نتائج االستشارة



المرحلة الكيفية



االضرار الناتجة عن االنتهاك

االضرار البدنية

تالف خلفت العديد من االنتهاكات جملة من االضرار الصحية والتي اختلفت باخ
وط االنتهاك واختالف جنس الضحية أحيانا فإلى جانب الكسور والعاهات والسق

ياالعتداء الجنسالبدني الناتج عن التعذيب او اإلصابة اثناء االحتجاجات او 

االخصاء وعدم القدرة على االنجاب

 الغصة واالعصاب والسكري والدم" مثلالمزمنة األمراض  "...

(اإلجهاض و وفاة المولود بعد الوالدة مباشرة)في الحملاضطرابات :المرأة

امراض الجهاز التناسلي 



االضرار النفسية

والحرمان من االستقرار النفسي الهرسلةاجمع المشاركون على ان الضحايا عانوا من 
مما خلّف لديهم اضطرابات نفسية حيث أفادوا ان البعض منهم يشكون من حالة 

.اكتئاب
حس ون... الجرأة نخزر في وجه عرفيعنديشالواحد يولي يشك في روحه، فقدت الثقة في روحي، ما "•

"بالذنبشعور عندي نفرح، نجمشروحي ديما حزينة، ما 

الخوف على حياتهم مثل الخوف من االخر والخوف من االختالط والخوفةسيطر•
.  الجنسيالعنف ضحايا خاصة من بناء مشاريع مستقبلية 

ى من أكدت النساء اللواتي تعرضن الى العنف الجنسي على الشعور بالخوف حت•
ماكن أو من أالصادمخروجهن للشارع، فقد أصبحن يتجنبن كل ما يرتبط بالحادث 

ة أشخاص أو مواقف مما تسبب لهن في عزلة اجتماعية وتعميق الشعور باإلهان
والذنب



االضرار االجتماعية

االقصاء والعزلة االجتماعية•

الوصم االجتماعي واعتبارهم أعداًء للوطن وتشويه السمعة •

(  الطالق)تفكك الروابط العائلية او انعدام االستقرار العائلي•

الى وبسبب المالحقة األمنية واضطرار العديد من الضحايا الى التخفي او•
الهجرة االضطرارية فقد تم قطع صلتهم بمحيطهم العائلي واالجتماعي

جبار عن عدم الزواج بالنسبة للسجينات او لبنات المساجين باإلضافة الى اال•
دى الطالق او فشل العالقة الزوجية بسبب االنتهاكات وهو ضرر متكرر ل

.ضحايا العنف الجنسي



اضرار على المستوى المهني والتعليمي

 الحرمان من الحق في العمل الذي يتّخذ عدة اشكال كالطرد من العمل
سواء الضحية او)بمحاكمة او بدون محاكمة وعدم القبول في االنتدابات 

"  عزل األمنيين بسبب صلة قرابة مع الضحية(."العائلة

 الالتي تعرضن الى الطرد التعسفي من العمل ومن108ضحايا المنشور
الدراسة

ر الضحايا تفويت الفرص والحرمان من التدرج المهني كانت سببا في تفقي
ةلسد الحاج( المصوغ بالنسبة للنساء)مما دفعهم الى بيع الممتلكات 

الحرمان من التعليم وذلك على إثر طردهم من الدراسة او حرمانهم من •
عهم مواصلتها بعد دخولهم السجن وحرمان أبنائهم من المنح الجامعية مما يدف

.إلى االنقطاع



مخلفات على العائلة

 امراض مزمنة خاصة منها السكري وضغط الدم
والغصة واالعصاب لدى االباء وخاصة االمهات نتيجة  

خالل اإلحباط والخوف والقلق والتوتر الذي يعانوا منه اما
المداهمات او خالل الزيارات التي يقومون بها للسجن 

 نوم اضطرابات في ال)ءبنالدى األاضطرابات نفسية
اع عن الى جانب التعثر و احيانا االنقط(والمزاج والسلوك

.  الدراسة



جبر الضرر المادي

ان جبر الضرر المادي هو حق من حقوق ن على يالمشاركاكد كل 
مهما كان مبلغ التعويض المادي فهو يبقى رمزيا مقارنة وانه الضحايا 

بحجم االضرار واالنتهاكات 

تتماشى األموال المرصودة مع طبيعة االنتهاك وخصوصية ان ب
االضرار والحاالت مع إعطاء األولوية للنساء واألطفال وذوي 

. الحاجات الخصوصية اذا توفرت فيهم شروط الهشاشة

حين تراوحت بعض اآلراء األخرى حول المبلغ الذي يجب انفي 
.حيةيكون كحد أدنى مع صرف باقي المبلغ حسب خصوصية كل ض



طرق صرف التعويضات

وفي في شكل تعويض بمبلغ مالي، على ان يكون فرديا
لكريم الضحايا الى مستوى العيش ابدفعة واحدة وان يرتقي

عائالتهمويحفظ كرامتهم و كرامة 

 جراية هناك من اقترح ان يكون في شكل

 االستعجاليةوإعطاء األولوية للحاالت التعجيل

 األولوية في التعويض المادي للذين أصبحوا إعطاء
ت عاجزين عن العمل والمرضى والمسنين الذي هم في حاال

.  صحية حرجة



اعادة التأهيل

اجمع المشاركون عن الحاجة الملحة إلعادة التأهيل خاصة منه •
للمسنين الصحي والنفسي، واعتباره أولوية بالنسبة لهم وألبنائهم و

اقة عالجوالنساء وذوي االحتياجات الخصوصية والذين يفتقرون بط

والمجموعة األمنية 1962تمكين المقاومين وضحايا حرب بنزرت •
.  سكريوالعسكريين وافراد عائالتهم من العالج في المستشفى الع

ت احداث مركز إلعادة التأهيل الصحي والنفسي لضحايا انتهاكا•
.  حقوق االنسان

ية إعادة تكوين المختصين في المجال النفسي واالجتماعي حول كيف•
.  تأهيل وادماج الضحايا



االدماج
أهمية االدماج المهني واالقتصادي لما يضمنه من استقاللية 

وتتمثل .  مادية ورد اعتبار للضحايا ويسهل عملية ادماجهم
: فيهذه االليه 

المباشر االنتداب •

من طردوا من عملهم وتسوية مسارهم المهني واالخذ ارجاع •
. تقاعدبعين االعتبار السنوات التي ضاعت منهم وتسوية ال

االجماع على حق الطلبة في إعادة ادماجهم وتسهيل تم •
يرغبون اجراءات الترسيم او خلق استثناءات بالنسبة للذين

.  في مواصلة الدراسة



جبر الضرر الرمزي

د احياء ذكرى سنوية لكرامة المواطن من خالل اعالن يوم وطني لتخلي
". اليوم الوطني لمناهضة االستبداد"النضاالت 

تسمية الشوارع والساحات العمومية بأسماء الضحايا والشهداء

حاياوتنظيم مهرجانات وإصدار طوابع بريدية تحمل صور وأسماء الض  .

 على ( أفريل وذلك نظرا لبعده الرمزي9إنشاء متحف مكان سجن
مستوى جهوي، 

توا إقامة نصب تذكارية واوسمة خاصة بالمناضلين من بينهم الذين ما
.  تحت التعذيب

 إعادة كتابة التاريخ وذلك بعد التقصي وكشف الحقيقة

تدريس تاريخ انتهاكات حقوق االنسان



االعتذار

الحة أهمية االعتذار كشكل من أشكال رد االعتبار لضحايا وتحقيق المص
والتسامح

ابيا يكون االعتذار صادرا عن الدولة ومؤسساتها وان يكون شفويا وكت
ومنها ما هو متجه نحو رئاسة الجمهورية ورئاسة نواب الشعب 

ويمكن أن يكون االعتذار. باعتبارهما يمثالن أعلى هرم في السلطة
.  مباشرا باعتماد بطاقات واوسمة تكون إثر االعتذار

تقديم هناك من اعتبر ان كل جهة وكل مؤسسة قامت بانتهاك فهي معنية ب
.االعتذار سوآءا أفراد او جماعة او منطقة

لين ويمكن ان يأخذ االعتذار شكل اسناد أوسمة وشهادات تقدير للمناض
.وزوجاتهم وأبنائهم المتضررين



توصيات

اسناد بطاقة مقاوم بالنسبة للمقاومين واالعتراف بهم من طرف الدولة•

ضرر كما طالب بعض الضحايا بتمكينهم من الحج كشكل من اشكال جبر ال•
المعنوي

مان عدم التنشئة والتربية على حقوق االنسان ومعرفة الحقائق كفيلة بض•
.  التكرار

حايا خاصة محاسبة الجناة حتى تلتأم الجراح وتساهم في الراحة النفسية للض•
دها تتم منهم ضحايا العنف الجنسي الذين أكدوا على أهمية المحاسبة وربما بع

.  المصالحة

الدولة في تفكيك منظومة الفساد واالستبداد ومساءلة الجناة وفي اعتراف•
درجة بالظلم واالنتهاك، هناك ردا العتبار الضحايا بدرجة أولى وللمجتمع ب

.  ثانية



توصيات قدمتها النساء

ث من جبر الضرر حيانتظاراتها خصوصية المرأة كذلك من خالل تجلّت 
:الحظنا انها تفردت بتوصيات والتي تمثلت في

 لألبناءدراسية منح

 لألبناءمهني ادماج

 وللعائلةاإلحاطة النفسية لألبناء توفير

احداث يوم وطني للمرأة المناضلة

 التونسيةصورة امرأة مناضلة على العملة ادراج

 ونواالزواج والخوة في السجلالبناءتكريم النساء الالتي حملن القفة



توصيات خاصة بالمجموعات

ريعات تجريم االعتداء على حقوق المجموعات واألقليات وحمايتها عبر التش
.القانونية

ة في االعتراف بالمجموعات العرقية والدينية وتمكينهم من نسبة منتخب
(.التمثيلية في مجلس النواب و في المجالس المحلية)المجالس 

تجريم اإلساءة للضحايا بسن قوانين .

 جبر ضرر)مشاريع جماعية في إطار االقتصاد االجتماعي التضامني
( للمجموعة



توصيات خاصة بالجهة الضحية

رى مجدية ضرورة التشجيع على االستثمار والتحفيز على بعث مشاريع كب•
ونافعة لها قدرة على الرفع في نسبة التشغيل 

حية هيكلة القطاع الفالحي عن طريق التوزيع العادل لألراضي الفالإعادة •
المجالوتوظيف الطاقات الشبابية المتخصصة في الدولية 

لب تحسين وتهيئة البنية التحتية للحد من النزوح من جهة ولجضرورة •
بهم وإعادة تسهيالت ألبناء الجهات واإلحاطة . المستثمر من جهة أخرى

للتضامنونسي المشاريع التجارية في عالقة بآليات التمويل المتعلقة بالبنك الت

له من المؤسسات ويكون تمويلفائدة احداث صندوق إقليمي لتمويل برامج •
.ميزانية الدولة مع ضرورة بعث مخابر للتنمية



االحزاب و المنظمات و الجمعيات

شاط انتهاك الحق في التنّظم وعدم إعطاء الرخصة للن
وانتهاك الحق في ممارسة كل نشاط عام او خاص

 مداهمات امنية لمقرات األحزاب او النقابات

أي انتهاك الحق في التجمع السلمي وانتهاك حرية الر
والتعبير ومصادرة المنشورات  الكتب والجرائد 

اتالف الممتلكات واخذ االرشيفات ومصادرة األموال
االت الطباعة، آالت الرقن والحواسيب

انتهاك الحق االنتخابي وتزوير االنتخابات   .

 بالنسبة للجمعيات الحرمان من التمويل العمومي



جبر / االحزاب و المنظمات و الجمعيات
الضرر

مي تعويض الجمعيات والمنظمات عن طريق التمويل العمو•
لة  ولو بشكل رمزي معتبرين ان في ذلك اعتراف من الدو

.  بانتهاكاتها لمدة سنوات

نسبة تعويض المقرات التي تم االستيالء عليها سواء بال•
(.االتحاد العام التونسي للطلبة)لألحزاب او المنظمات 

.  استرجاع االرشيفات والممتلكات التي افتكت•

يجب ان يكون االعتراف علني:  اعتراف  واعتذار الدولة •
ومكتوب ويتضمن اعتذارا يقدمه رئيس الجمهورية



جبر / االحزاب و المنظمات و الجمعيات
الضرر

 ادراج هذه النضاالت ضمن البرامج التربوية
د متاحف وارشيفات وذلك لر/ برامج تلفزية /

االعتبار الرمزي من ناحية ولحفظ الذاكرة من 
. ناحية أخرى 

 احداث متحف افتراضي يوثق االنتهاكات
متحف وطني للذاكرة / والنضاالت 

 المحاسبة ومحاكمة الجناة  /كشف الحقيقة



صندوق الكرامة
لين الى هيئة مستقلة تمثل جميع مكونات المجتمع المدني مع حقوقيين ومناض•

.جانب ممثلين عن الدولة وتتكون بمقتضى قانون خاص 

كما اكد المشاركون على ضرورة ان  يترّكب الصندوق من إدارة مركزية•
ومن مكاتب جهوية

تخصيص جزء من ميزانية الدولة •

إحداث أنشطة ثقافية تعود مداخيلها للصندوق •

جزء من األموال المصادرة •

إ عداد مؤتمر دولي لدعم الصندوق •

مغاربي االتحاد ال)فتح باب الهبات من المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية •
ومن الدول التي ساندت االنتقال الديمقراطي( مثال



المرحلة الكمية



االضرار البدنية والنفسية

%71.91
87.56%



اضرار اجتماعية و اقتصادية

افتكاك امالك اضرار اجتماعية

عانوا من تشويه 76.36%
السمعة 

عاشوا عزلة 85.66%
اجتماعية 

42%

الحاجة الى اعادة تأهيل 
اجتماعي

نعم
25%

ال
75%

تم استرجاعها %9



تضييقات في العمل و االرتزاق

0,00%

13,70%

21,34%

24,14%

33,41%

37,03%

60,52%

أخرى

حرموك من الترقيات

منعوك من أنجاز مشروع

جروك للغلق واالفالس

حرموك من االنتداب

(الطرد التعسفي)طردوك من خدمتك 

(مهن حرة)ضيقو عليك في خدمتك 

85.16%التضييقات



مخلفات االنتهاكات على العائلة

56,12%

26,32%

6,69%

83,00%

55,17%

37,44%

52,18%

36,47%

17,60%

60,72%

43,36%

25,36%

1,39%

18,83%

أضرار االب واالم

أضرار القرين

أضرار األطفال

بدنية نفسية اقتصادية اجتماعية تعليمية



اإلنتظارات و 
التصورات



إنتظارات الضحايا من جبر الضحايا

90,38% 86,72%
92,57%

88,63% 89,62%

77,69% 79,78%

61,77%

0,00%

ةكشف الحقيق االعتراف رد االعتبار حفظ الذاكرة اصالح 
المؤسسات

مسائلة 
ومحاسبة 
المسؤولين

إعادة كتابة 
التاريخ

اعفاء 
المسؤولين 
ي المتورطين ف

االنتهاكات من
مهامهم

أخرى



التعويض المادي الضحايا

شكل التعويض اهمية التعويض

71,01%

18,35%

6,26%

3,07%

1,32%

مهم جدا

مهم

مهم نسبيا

غير مهم

غير مهم بالمرة

11,26%

76,78%

11,96%

جراية شهرية دفعة واحدة أخرى



اعادة التأهيل

مركز مختص إلعادة تأهيل الضحايا 

خدمات صحية و نفسية و )وعائالتهم
(اجتماعية وقانونية



االدماج

ان االدماج المهني يكون عن الضحايا من %55اعتبر 
منهم بالرجوع الى %62طريق االنتداب المباشر و

.من عملهمطردهم العمل بالنسبة للذين تم 

عليم فانه بالنسبة للسؤال المتعلق بإعادة االدماج في الت•
تعليم تم طرحه فقط على الذين تم انتهاك حقهم في ال

%18. المستجوبةمن العينة %19.65أي نسبة 
.ليممنهم عبروا عن رغبتهم في إعادة االدماج في التع



جبر الضرر الرمزي ضحايا

اشكال جبر الضرر الرمزي اهمية جبر الضرر الرمزي

47,68%

30,75%

7,21% 6,36% 8,00%

هام جدا هام هام نسبيا غير هام غير هام 
%48,11بالمرة     

58,56%

72,00%

78,75%

83,24%

85,85%

91,92%

92,48%

93,05%

نصب تذكارية

أوسمة ونياشين

طوابع بريدية

تسمية الشوارع والساحات

(سينما/مسرح)أعمال فنية 

مكتبة رقمية

احداث متحف للذاكرة

…ادماج انتهاكات حقوق االنسان

توثيق االنتهاكات



االعتذار

من يقدمه اهمية االعتذار

60,18%

17,50%

4,18%
8,35% 9,79%

هام جدا هام هام نسبيا غير هام غير هام 
بالمرة     

51,94%

33,41%

29,39%

75,00%

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

رئيس مجلس النواب

القائم باالنتهاك



المرأة وجبر الضرر

:يؤكدون على مراعات خصوصية المرأة وذلك بالضحايامن %88

98,02% 92,72% 90,61% 87,17% 84,58%

4,97%

برامج تأهيل 
رعاية )خاصة 

(نفسية وطبية

ي تمييز إيجابي ف
التعويض المادي 

والمعنوي

األولوية في 
التعويضات

األولوية في 
التشغيل

ر أشكال رمزية لجب
الضرر

أخرى



المصالحة الوطنية

18,10%

82,90% 84,24% 88,49% 92,81% 94,29%

أخرى المحاسبة االعتذار اصالح 
المؤسسات

ةكشف الحقيق جبر الضرر

لتحقيق المصلحة الوطنية يجب



نتائج االستبيان 
الموجه لعموم 

التونسيين



ما الذي يمكن القيام به لضمان جبر ضرر ضحايا انتهاكات 
؟حقوق اإلنسان التي عايشوها خالل األنظمة السابقة 



ما هو موقفك من هذه اإلجراءات ؟

24في 97تعلم أن المرسوم عدد هل 
ينص على تمتع أهالي 2011أكتوبر 

شهداء الثورة بجراية ومجانية الرعاية 
الصحية والتنقل العمومي ؟



ما هو موقفك من هذه اإلجراءات ؟

2011فيفري 19في 01هل تعلم أن المرسوم عدد 
ينص على جبر الضرر األشخاص الذين تعرضوا 

2011جانفي14قبل " سياسية"إلدانة أو محاكمة 



هل ترى أن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
ينبغي تعويضهم



صندوق الكرامة

ما هو موقفك من إحداث هذا الصندوق؟ هل انت على علم بإحداث صندوق الكرامة ورد 
االعتبار لضحايا االستبداد



هل يجب اعتماد المعايير التالية في التعويض 
وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا؟

حسب رأيك هل يجب اعتماد معايير تعطي أولوية 
للمرأة الضحية في التعويض وجبر الضرر المادي 

والمعنوي 

70,2

62,2

77,3

77,8

25,8

32,1

20,3

20,9

4,0

5,7

2,1

1,4

إذا كانت الضحية امرأة

درجة هشاشة وضعف الضحايا

درجة مخلفات االعتداءات 

الجسدية والنفسية

مدى خطورة االنتهاكات

هامة جدا متوسطة  ليست مهمة



التعويض المادي الفردي 
دفع مبالغ مالية

، بناء )جبر الضرر الرمزي 
...(نصب تذكاري

تحمل العالج الطبي و النفسي و 
الخدمات االجتماعية 

مشاريع )جبر ضرر وتعويضات جماعية 
....(تنموية في بعض الجهات

اعتذار الدولة لضحايا 
انتهاكات حقوق اإلنسان

تنظيم يوم وطني لضحايا 
انتهاكات حقوق اإلنسان 

حسب رأيك، أي خيارات يمكن أخذها بعين االعتبار في تعويض الضحايا و جبر الضرر ؟



ما هو رأيك حول جبر الضرر الجماعي لسكان المناطق 
المهمشة



ما هو التمشي العام الذي يساعد على تحقيق 
؟المصالحة في المجتمع التونسي



خالصة

ضرورة التعويض المادي للضحايا

 (جسديا ونفسيا واجتماعيا)ضرورة اعادة تأهيل الضحايا

تحمل الدولة لمصاريف العالج وتوفير التغطية الصحية

 اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن االنتهاكات

ارة تقديم االعتذار للضحايا من طرف رئيس الجمهورية وكذلك من طرف وز

الداخلية

 هاوالمحاسبة القضائية للمسؤولين عنالحقيقة حول االنتهاكات كشف.

 والمحاسبةالعفو والمصالحة بعد االعتذار قبول



خالصة

 التكرار واصالح المؤسساتارساء ضمانات لعدم

االشراف عل الصندوق يكون من طرف هيئة او مؤسسة مستقلة
يكون اعضاؤها منتخبين

 ان المجتمع المدني يلعب دورا في العدالة على أكد الضحايا
االنتقالية واتجهت اغلب اآلراء الى ان دوره باألساس توعوي 

.تحسيسي وكذلك رقابي


