الجمهورية التونسية
République Tunisienne

القرار الطاري العام عدد  11لسنة  2018املرؤر ي  29ماي 2018
يتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد االعتبار
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ّ
إن مجلس الهيئة،
بعد االطالع على الفقرة التاسعة من الفصل  148من الدستور،
وعلى القانون األساس ي عدد 53لسنة  2013املؤرخ في  24ديسمبر 2013املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية
وتنظيمها،
وعلى القانون األساس ي عدد  17لسنة  2014املؤرخ في  12جوان  2014املتعلق بأحكام متصلة بالعدالة
االنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة املمتدة بين  17ديسمبر  2010و 28فيفري ،2011
وعلى القانون األساس ي عدد  58لسنة  2017املؤرخ في  11أوت  2017املتعلق بالقضاء على العنف ضد
املرأة،
وعلى القانون عدد  70لسنة  1966املؤرخ في  28نوفمبر  1966املتعلق باملصادقة على االتفاقية الدولية
الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وعلى القانون عدد  9لسنة  1974املؤرخ في  9مارس  1974املتعلق بضبط نظام الجرايات املخولة
للمقاومين ،وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القانون عدد  68لسنة  1985املؤرخ في  12جويلية  1985املتعلق باملصادقة على اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
وعلى القانون عدد  79لسنة  1988املؤرخ في  11جويلية  1988املتعلق باملصادقة على اتفاقية األمم املتحدة
لعام  1984الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة،
وعلى القانون عدد  92لسنة  1991املؤرخ في  29نوفمبر  1991املتعلق باملصادقة على اتفاقية األمم املتحدة
لحقوق الطفل،
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وعلى القانون عدد  26لسنة  2012املؤرخ في  24ديسمبر  2012املتعلق بتنقيح وإتمام املرسوم عدد 97
لسنة  2011املؤرخ في  24أكتوبر  2011يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها،
وعلى القانون عدد  54لسنة  2013املؤرخ في  30ديسمبر  2013املتعلق بقانون املالية لسنة  2014وخاصة
وعلى املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ في  19فيفري  2011املتعلق بالعفو العام،الفصل  93منه،
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وعلى املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ في  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي
 2011ومصابيها،
وعلى األمر عدد  1821لسنة  1991املؤرخ في  25نوفمبر  1991املتعلق بنشر اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة،
وعلى األمر عدد  568لسنة  2008املؤرخ في  4مارس  2008املتعلق باملصادقة على اتفاقية األشخاص ذوي
اإلعاقة وعلى البروتوكول االختياري املتعلق بهذه االتفاقية،
وعلى األمر عدد  2502لسنة  2008املؤرخ في  7جويلية  2008املتعلق باملصادقة على انضمام الجمهورية
التونسية إلى البروتوكول االختيـاري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
وعلى األمر عدد  550لسنة  2011املؤرخ في  14ماي  2011املتعلق باملصادقة على االتفاقية الدولية لحماية
جميع األشخاص من االختفاء القسري،
وعلى األمر عدد  551لسنة  2011املؤرخ في  14ماي  2011املتعلق باملصادقة على انضمام الجمهورية
التونسية إلى البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
وعلى األمر عدد  3256لسنة  2012املؤرخ في  13ديسمبر  2012املتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل
وتسوية الوضعية اإلدارية لألعوان العموميين املنتفعين بالعفو العام،
وعلى األمر الحكومي عدد  2799لسنة  2013املؤرخ في  9جويلية  2013املتعلق بضبط صيغ واجراءات
النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية املقدمة من طرف االشخاص املنتفعين بالعفو العام،
وعلى األمر عدد  1872لسنة  2014املؤرخ في  30ماي  2014املتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقية والكرامة
ودعوتهم لالجتماع،
وعلى األمر عدد  2242لسنة  2014املؤرخ في  24جوان  2014املتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم
وتحديد مقدارها،
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وعلى األمر عدد  4555املؤرخ في  29ديسمبر  2014املتعلق بتنقيح األمر عدد  2887لسنة  2014املؤرخ في
 8أوت  2014املتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية باملحاكم االبتدائية املنتصبة
بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،
وعلى األمر الحكومي عدد  1224لسنة  2015املؤرخ في  17أوت  2015املتعلق بتنقيح وإتمام أحكام األمر
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عدد  3304لسنة  2013املؤرخ في  12أوت  2013يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات املستوجبة
بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية
وضعيات املنتفعين بالعفو العام،
وعلى األمر عدد  1382لسنة  2016املؤرخ في  19ديسمبر  2016املتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة
في العدالة االنتقالية باملحاكم االبتدائية املنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة
والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،
وعلى األمر الحكومي عدد  211لسنة  2018املؤرخ في  28فيفري  2018املتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق
الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد وتسييره وتمويله،
وعلى القرار عدد  1لسنة  2014املؤرخ في  22نوفمبر  2014املتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة
والكرامة،
وعلى املنشور عدد  24املؤرخ في  30سبتمبر  2014حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة ملهامها،
وبعد مداوالت مجلس الهيئة ،وبعد التعديالت التي أدخلت ي الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  23نوفمبر
 2018تقرر ما يل :
العنوان األول
أحكام عامة
الفصل األول:
يضبط هذا القرار الترتيبي:
 -1معايير جبر الضرر املتعلقة بالتعويض املادي واملعنوي لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
 -2إجراءات رد االعتبار واالعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل واإلدماج.
 -3طرق صرف التعويضات.
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الفصل :2
ينتفع بمقتضيات هذا القرار ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،من االشخاص الطبيعيين واملعنويين ،كما عرفهم
القانون األساس ي عدد 53لسنة  2013مؤرخ في  24ديسمبر 2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.
الفصل :3
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طبقا للفصل  39من القانون األساس ي عدد 53لسنة  2013مؤرخ في  24ديسمبر 2013يتعلق بإرساء العدالة
االنتقالية وتنظيمها ،يراعى في تنفيذ هذا القرار كل ما ّ
تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة
لفائدة الضحايا.
العنوان الثاني
طرق احتساب التعويض عن الضررين املادي واملعنوي
الفصل :4
يتم التعويض عن الضررين املادي واملعنوي لضحايا انتهاكات حقوق االنسان بناء على جسامة االنتهاك
واثاره وفق التصنيف التال :
صنف  :1االنتهاكات التي تمس الحق ي الحياة
 القتل العمد
 املوت تحت التعذيب او نتيجة له
ّ
 اإلعدام دون توفر ضمانات املحاكمة العادلة
 الفقدان واالختفاء القسري مع عدم الظهور
يتم التعويض عن هذه االنتهاكات بإسناد قيمة % 100ضارب الوحدة الحسابية
صنف  :2االنتهاكات التي ّ
تمس من السالمة الجسدية والنفسية
 االغتصاب
يتم التعويض عن هذا االنتهاك بإسناد قيمة  %70ضارب الوحدة الحسابية
 التعذيب
 االصابة اثناء االحتجاجات التي ادت الى عجز جزئي دائم
يتم التعويض عن هذا االنتهاك بإسناد قيمة  %60ضارب الوحدة الحسابية
 العنف الجنس ي
يتم التعويض عن هذا االنتهاك بإسناد قيمة  %35ضارب الوحدة الحسابية
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 أشكال املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو القاسية أو املهينة
يتم التعويض عن هذا االنتهاك بإسناد قيمة  %25ضارب الوحدة الحسابية.
صنف  :3االنتهاكات التي تمس من حق الفرد ي الحرية واألمن على شخصه
 املالحقة واملنع من االرتزاق واملراقبة االدارية بصفة تعسفية
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يتم التعويض عن هذه االنتهاكات بإسناد قيمة  % 40ضارب الوحدة الحسابية.
االعتقال التعسفي
 التجنيد القسري خارج إطار القانون أو املفروض بصفة تعسفية.
يتم التعويض عن هذين االنتهاكين األخيرين بحسب املدة ويكون كاالتي:
 % 7ضارب الوحدة الحسابية

أقل من  3أشهر
من  3أشهر إلى  1سنة

 % 15ضارب الوحدة الحسابية

أكثر من  1سنة إلى  5سنوات

 % 25ضارب الوحدة الحسابية

أكثر من  5سنوات إلى  10سنوات

 % 35ضارب الوحدة الحسابية

أكثر  10سنوات

 % 45ضارب الوحدة الحسابية

صنف  :4االنتهاكات املتعلقة بالحقوق املدنية واالجتماعية.
 الطالق القسري
 انتهاك الحق في ممارسة املعتقد والعبادة وحرية اللباس واملظهر
 انتهاك الحق في التعليم
يتم التعويض عن هذه االنتهاكات بإسناد قيمة  %15ضارب الوحدة الحسابية
الفصل :5
يتم التقيد بنفس قيمة الوحدة الحسابية التي حددتها الهيئة كمعيار في طريقة التقييم.
الفصل :6
ينتفع بالتعويض املالي في صورة وفاة الضحية كل من القرين واألبناء واألب واألم.


إذا كان القرين امرأة يقع منحها  %20من مبلغ التعويض الجملي و 15%لألم و %10لألب على أن يقع
اقتسام باقي املبلغ بين االبناء بالتساوي.
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إذا كان القرين رجال يقع منحه  % 15من مبلغ التعويض الجملي و % 15لألم و % 10لألب على أن
يقع اقتسام باقي املبلغ بين االبناء بالتساوي.



وفي حال وجود ابناء ذوي اعاقة يضاف لكل واحد منهم  % 10من مبلغ التعويض الجملي املخصص
لألبناء.
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إذا كان الضحية أعزبا يقع اقتسام مبلغ التعويض الجملي بين االبوين بحساب  %60لالم.
العنوان الثالث
طرق صرف التعويضات

الفصل :7
يتمتع كل الضحايا بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة.
الفصل :8
بالنسبة لكبار ّ
السن وذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة يتم صرف املبلغ املتبقي في شكل جراية ال تقل
شهريا عن ضعف األجر األدنى املضمون.
الفصل :9
يقع صرف التعويضات النهائية ّ
لبقية الضحايا صبرة واحدة وعند االقتضاء على أقساط سنوية ال يتجاوز
اقصاها  6سنوات.
الفصل :10
في صورة وفاة الضحية يسند املبلغ املتبقي الى افراد عائلته وفقا ملقتضيات الفصل  6من هذا القرار.
الفصل :11
بالنسبة للضحايا فاقدي األهلية :املحجور عليه والصغير غير الراشد.
 بخصوص املحجور عليهم ،يقع إسناد املبالغ املالية لفائدة املقدم أو الوص ي ،بعد الحصول على أذون
قضائية خاصة بالسحب في اجل ال يتجاوز ستة أشهر وفي خالف ذلك يتم تأمين املبلغ لفائدتهم بصندوق
الودائع واألمانات بالخزينة العامة للجمهورية التونسية.
 بالنسبة للصغير غير الراشد :يقع إسناد املبالغ للولي بعد الحصول على إذن قضائي خاص او تأمين املبالغ
املالية بصندوق الودائع واألمانات بالخزينة العامة للجمهورية التونسية إلى حين بلوغه سن الرشد أي 18
سنة.
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العنوان الرابع
الدماج وإعادة الدماج
باب اول :االدماج واعادة االدماج املنهي
الفصل :12
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ينتفع باألحكام الواردة بهذا الباب الضحايا الذين تعرضوا النتهاك املنع من االرتزاق وأشكال االعتداء على حق
الشغل .وبالنسبة لذوي االعاقة يؤخذ بعين االعتبار نوعية ودرجة اإلعاقة عند اإلدماج.
الفصل :13
ّ
يتم تمكين ضحايا انتهاكات حقوق االنسان الذين تعرضوا النتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان
من مصدر دخل من أحد الخيارات التالية :
 .1تمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض املستحق لهم.
 .2تمتيعهم بجراية عمرية ال يقل مقدارها عن ضعف األجر األدنى املضمون يصرفها لهم صندوق
الضمان االجتماعي بعد ان يحل محلهم صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد في دفع
مبالغ التعويض املستحقة لهم( .على غرار القانون عدد  9لسنة .) 1974
 .3توفير املساهمة الالزمة إلنجاز مشروع يتكفل بها صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد
طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل والتي تخضع إلشراف وزارة
التكوين املنهي والتشغيل.
الفصل :14
ّ
يتم إرجاع األعوان العموميين على اختالف وضعياتهم اإلدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل االنقطاع
بالتدرج الذي ّ
ّ
وينتفعون
تمتع به نظراؤهم وبإعادة تكوين املسار املنهي وذلك من تاريخ االنقطاع عن العمل إلى
تاريخ اإلرجاع.

يتمتع األعوان العموميون وجوبا بفترة تكوين ورسكلة قبل استئنافهم للعمل ّ
ملدة ثالثة أشهر على األقل.
ّ
ّ
األصلية أو في غيرها من األسالك أو إلحاقهم بإدارات غير
تتم إحالة األعوان الذين تعذر إدماجهم في أسالكهم

ّ
األصلية ،على التقاعد .ويتكفل صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد بتسوية مسارهم املنهي
إدارتهم
ّ
ّ
االجتماعية من تاريخ االنقطاع عن العمل إلى
وبتحمل املساهمات الراجعة للصناديق
من حيث الترقيات والرتب
تاريخ بلوغ سن التقاعد ،وذلك وفق مقدار التعويض املستحق لهم.
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باب ثاني :االدماج الدراس ي
الفصل :15
ّ
يمكن الضحايا وابناؤهم الذين أجبروا على االنقطاع الدراس ي الراغبين منهم في مواصلة تعليمهم من االلتحاق
باملؤسسات التعليمية العمومية.
العنوان الخامس
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اعادة التأهيل
الفصل :16
ينتفع الضحايا ممن حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية نتيجة االنتهاك والذين ال يتمتعون بتغطية اجتماعية
وتغطية صحية بمجانية العالج لدى مؤسسات الصحة العمومية.
وتلتزم الدولة بتحمل تكاليف اآلالت الطبية التعويضية الصناعية لفائدة الضحايا جراء االنتهاكات وباألخص
جرحى الثورة بصفة آلية ودورية طيلة حياتهم.
ّ
يتمتع القرين واألبناء والوالدان في الكفالة الذين حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية جراء االنتهاكات بإعادة
التأهيل الطبي والنفس ي املجاني لدى مؤسسات الصحة العمومية.
العنوان السادس
استرداد الحقوق السياسية واملدنية
الفصل :17
ّ
ّ
والسياسية والقانونية بتسوية وضعياتهم واسترجاع كامل
املدنية
يتمتع الضحايا الذين حرموا من حقوقهم
تلك الحقوق واستخراج جميع الوثائق الشخصية.
العنوان السابع
إجراءات مشتركة لجبر الضرر
الفصل :18

يقع جبر ضرر ضحايا التمييز ّ
ضد فئة من قدامى مقاومي االستعمار الفرنس ي الذين تم حرمانهم من التمتع

بحقوقهم على قدم املساواة مع غيرهم من املقاومين وفقا للقانون بإسنادهم صفة "مقاوم" وتسحب عليهم
أحكام القانون عدد  9لسنة  1974املتعلق بضبط نظام الجرايات املخولة للمقاومين وجميع النصوص التي
نقحته.
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الفصل :19

ّ
ّ
جمعية أو حزب أو منظمة بتمكينهم من استرجاع أرشيفاتهم و/أو
يقع جبر الضرر للشخص املعنوي سواء كان

ممتلكاتهم التي تم االستيالء عليها.
العنوان الثامن
االعتذار
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الفصل :20
يقدم رئيس الجمهورية اعتذارا ّ
علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل  10من القانون األساس ي
عدد  53لسنة  ،2013يقوم على:
 اإلقرار واالعتراف بمسؤولية الدولة على انتهاكات حقوق االنسان التي ثبت اقترافها من اجهزة الدولة
او مجموعات او افراد تصرفوا باسمها او تحت حمايتها واالعتذار عن ذلك.
ّ
العلنية للمصالحة
 االلتزام بضمان عدم تكرار االنتهاكات وضمان حفظ كرامة الضحايا والدعوة
الوطنية الشاملة من أجل ّ
طي صفحة املاض ي وحفظ الذاكرة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة
والسلم االجتماعية وبناء دولة القانون واعادة ثقة املواطن في مؤسسات الدولة وتركيز قيم
الديمقر ّ
اطية.
 تقدم شهادة اسمية من نص االعتذار لكل ضحية.
العنوان التاسع
احكام خاصة
الفصل :21
ال يمكن ان يتجاوز سقف التعويض املسند لنفس الضحية نسبة ال .%100
في صورة تعرض الضحية ألكثر من انتهاك يقع احتساب مقدار التعويض املخصص لكل انتهاك ويتم تصحيح
قيمة التعويض عن االنتهاك املوالي اعتمادا على املعيار الطبي (طريقة بالتا ار)1.
ز
بالنسبة لالنتهاكات التالية:
 االغتصاب والعنف الجنس ي
1

Méthode Balthazar
النسبة المخصصة لالنتهاك من الصنف األول = أ
النسبة المخصصة لالنتهاك من الصنف الثاني = ب
وأ < ب
النسبة المصححة المخصصة لالنتهاك من الصنف الثاني =

)−100أ(×ب
100

الجمهورية التونسية
République Tunisienne

 التعذيب واشكال املعاملة او العقوبة الالإنسانية او القاسية او املهينة،
يقع احتساب مقدار التعويض املخصص لالنتهاك الذي يحظى بالسقف األقص ى في التعويض.
الفصل :22
يقع الترفيع في مقدار التعويض بنسبة  %5في كل الحاالت التي تكون فيها الضحية امرأة او طفال زمن االنتهاك.
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الفصل :23
ال يمكن الجمع بين االنتفاع بالتعويض املالي الوارد بهذا املقرر وصفة رئيس الجمهورية او صفة النيابة في مجلس
تشريعي وصفة عضو بالحكومة او املستشار بها او برئاسة الجمهورية وكذلك السفراء والقناصل والوالة ورؤساء
البلديات املتفرغين واعضاء الهيئات املستقلة التعديلية املتفرغين والرؤساء املديرين العامين ،مع االحتفاظ
بباقي حقوقهم في جبر الضرر.
الفصل :24
يعود البت في جبر االضرار املتعلقة بانتهاك حق امللكية الواقع على االشخاص وكذلك املتعلقة بملفات الفساد
املالي واالعتداء على املال العام ،الى الدوائر القضائية املتخصصة ،تحمل مبالغ التعويض ومصاريف التقاض ي
واالختبارات على االطراف القائمة باالنتهاك واالشخاص الطبيعيين واملعنويين الذين استفادوا من االنتهاك.
ال تحمل مبالغ التعويض املحكوم بها في هذه القضايا على ميزانية صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد.
الفصل :25
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء املعنيين ورئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد االعتبار
لضحايا االستبداد ،مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
الفصل :26
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.
عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة
الرئيسة
سهام بن سدرين

