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 اتانقاعدة البي

 من في تونسونية المنظمة لقطاع األالنصوص القان
 

 
 االعتباريتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد  2018 ماي 29 المؤرخ في 2018 لسنة 11 العام عدد اإلطاري القرار

 
 ، مجلس الهيئة إن
 

 الدستور، من 148 الفصل من التاسعة الفقرة على االطالع بعد
 

 وتنظيمها، االنتقالية الةدعال بإرساء المتعلق 2013ديسمبر 24 في المؤرخ 2013 لسنة 53عدد ياألساس القانون وعلى
 

 مرتبطة وبقضايا االنتقالية بالعدالة متصلة بأحكام المتعلق 2014 جوان 12 في المؤرخ 2014 لسنة 17 عدد ياألساس القانون وعلى
 ،2011 فيفري 28و 2010 ديسمبر 17 بين الممتدة بالفترة

 
 ،المرأة ضد العنف على بالقضاء المتعلق 2017 تأو  11 في المؤرخ 2017 لسنة 58 عدد ياألساس القانون وعلى

 
 جميع على بالقضاء الخاصة الدولية االتفاقية على بالمصادقة المتعلق 1966 نوفمبر 28 في المؤرخ 1966 لسنة 70 عدد القانون وعلى
 ،يالتمييز العنصر أشكال

 
 النصوص جميع وعلى ،ميناوللمق المخولة تايالجرا نظام بضبط المتعلق 1974 مارس 9 في المؤرخ 1974 لسنة 9 عدد القانون وعلى
 نقحته، التي

 
 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على بالمصادقة المتعلق 1985 جويلية 12 في المؤرخ 1985 لسنة 68 عدد القانون وعلى
 ،المرأة

 
 الخاصة 1984 لعام المتحدة األمم اتفاقية على بالمصادقة المتعلق 1988 جويلية 11 في المؤرخ 1988 لسنة 79 عدد القانون وعلى

 ،المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبةأو  المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمناهضة
 

 الطفل، لحقوق المتحدة األمم اتفاقية على بالمصادقة المتعلق 1991 نوفمبر 29 في المؤرخ 1991 لسنة 92 عدد القانون وعلى
 

 24 في رخالمؤ 2011 لسنة 97 عدد المرسوم وإتمام بتنقيح المتعلق 2012 ديسمبر 24 في المؤرخ 2012 لسنة 26 عدد القانون وعلى
 ومصابيها، 2011 جانفي 14 ثورة لشهداء بالتعويض يتعلق 2011 أكتوبر

 
  2014 لسنة المالية بقانون المتعلق 2013 ديسمبر 30 في المؤرخ 2013 لسنة 54 عدد القانون وعلى

 
 منه، 93 العام الفصل بالعفو المتعلق 2011 ي فيفر 19 في المؤرخ 2011 لسنة 1 عدد المرسوم وعلى

 
 ومصابيها، 2011 جانفي 14 ثورة لشهداء بالتعويض المتعلق 2011 أكتوبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 97 عدد المرسوم وعلى

 
 ،المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية بنشر قالمتعل 1991 نوفمبر 25 في المؤرخ 1991 لسنة 1821 عدد األمر وعلى

 
 البروتوكول وعلى اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية على بالمصادقة المتعلق 2008 مارس 4 في المؤرخ 2008 لسنة 568 عدد األمر وعلى

 ،االتفاقية بهذه المتعلق االختياري
 

 البروتوكول إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالمصادقة المتعلق 2008 ةجويلي 7 في المؤرخ 2008 لسنة 2502 عدد األمر وعلى
 ،المرأة دالتمييز ض أشكال جميع على القضاءالتفاقية  االختياري

 
 من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية على بالمصادقة المتعلق 2011 ماي 14 في المؤرخ 2011 لسنة 550 عدد األمر وعلى

 ري،سقال االختفاء
 

 البروتوكول إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالمصادقة المتعلق 2011 ماي 14 في المؤرخ 2011 لسنة 551 عدد األمر وعلى
 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق االختياري

 
 اإلدارية الوضعية وتسوية العمل إلى العودة ءاتارإج بضبط المتعلق 2012 ديسمبر 13 في المؤرخ 2012 لسنة 3256 عدد األمر وعلى

 العام، بالعفو المنتفعين العموميين عوانألل
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 التعويض مطالب في النظر توإجراءا صيغ بضبط المتعلق 2013 جويلية 9 في المؤرخ 2013 لسنة 2799 عدد الحكومي األمر وعلى
 العام، بالعفو المنتفعينألشخاص ا طرف من المقدمة االستعجالية الصبغة ذات

 
 ،لالجتماع ودعوتهم والكرامة الحقيقية هيئة أعضاء بتسمية المتعلق 2014 ماي 30 في المؤرخ 2014 لسنة 1872 عدد األمر وعلى

 
 مقدارها، وتحديد مقاوم جراية إسناد إجراءات بضبط المتعلق 2014 جوان 24 في لمؤرخا 2014 لسنة 2242 عدد األمر وعلى

 
 2014 تأو  8 في المؤرخ 2014 لسنة 2887 عدد األمر بتنقيح المتعلق 2014 ديسمبر 29 في المؤرخ 4555 عدد األمر وعلى

 وقابس وقفصة بتونس االستئناف محاكم ربمق المنتصبة االبتدائية بالمحاكم االنتقالية العدالة في متخصصة جنائية دوائر بإحداث المتعلق
 ،بوزيد وسيدي والقصرين وبنزرت والكاف وسوسة

 
 2013 لسنة 3304 عدد األمر أحكام وإتمام بتنقيح المتعلق 2015 تأو  17 في المؤرخ 2015 لسنة 1224 عدد الحكومي األمر وعلى

 والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحمل صيغ بضبط يتعلق 2013 تأو  12 في المؤرخ
 العام، بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في تسابهاحا وقاعدة الوفاة بعد والباقين

 
 االنتقالية العدالة في متخصصة جنائية دوائر بإحداث المتعلق 2016 ديسمبر 19 في المؤرخ 2016 لسنة 1382 عدد األمر وعلى

 بوزيد، وسيدي لقصريناو وبنزرت والكاف وسوسة وقابس وقفصة بتونس االستئناف محاكم بمقار المنتصبة االبتدائية بالمحاكم
 

 االعتبار ورد الكرامة صندوق تنظيم طرق بضبط المتعلق 2018 فيفري 28 في المؤرخ 2018 لسنة 211 عدد الحكومي األمر وعلى
 وتمويله، وتسييره االستبداد لضحايا

 
 والكرامة، حقيقةلا ئةلهي الداخلي النظام بضبط المتعلق 2014 نوفمبر 22 في المؤرخ 2014 لسنة 1 عدد القرار وعلى

 
 ،مهامها والكرامة الحقيقة هيئة إنجاز تيسير حول 2014 سبتمبر 30 في المؤرخ 24 عدد المنشور وعلى

 
 :ليي ما تقرر 2018 نوفمبر 23 بتاريخ المنعقدة العامة في الجلسة أدخلت التي التعديالت الهيئة وبعد مجلس مداوالت وبعد

 
 

 ةعام أحكام – لواأل العنوان
 
 
 :الترتيبي القرار هذا يضبط – لواأل لصفلا

 .اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لفائدة والمعنوي امالدي بالتعويض المتعلقة الضرر جبر معايير- 1

 .واإلدماج التأهيل وإعادة الحقوق واسترداد واالعتذار االعتبار رد إجراءات- 2

 .التعويضات صرف طرق- 3
 

 ياألساس القانون عرفهم كما ،والمعنويين الطبيعيين من األشخاص ،اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا رارقلا اهذ مقتضياتب ينتفع – 2 الفصل
 .وتنظيمها االنتقالية العدالة بإرساء يتعلق 2013ديسمبر 24 في مؤرخ 2013 لسنة 53عدد

 
 االنتقالية العدالة بإرساء قلعتي 2013رديسمب 24 في مؤرخ 2013 لسنة 53عدد ياألساس القانون من 39 لللفص طبقا – 3 الفصل

 .الضحايا لفائدةسابقة من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية  اتخاذهتم  ما كل القرار هذا تنفيذ في يراعىيراعى في  وتنظيمها،
 
 

 والمعنوي اديملا رينالضر عن التعويض احتساب طرق – الثاني العنوان
 
 

 التصنيف وفق واثاره االنتهاك جسامة على بناء ناالنسا حقوق انتهاكات حاياضل يعنولموا المادي الضررين عن التعويض يتم – 4 الفصل
 :التالي

 :في الحياة الحق تمس التي االنتهاكات – 1 صنف

 ، مدالقتل الع −

 له، يجة نتأو الموت تحت التعذيب  −

https://legislation-securite.tn/ar/node/44087
https://legislation-securite.tn/ar/node/44087
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 ، اكمة العادلةمحلات ناضمار دون توف اإلعدام −

 .رهوالفقدان واالختفاء القسري مع عدم الظ −

 .الوحدة الحسابية ضارب % 100قيمة  بإسنادض عن هذه االنتهاكات التعوي ميت

 :المة الجسدية والنفسيةنتهاكات التي تمس من الساال – 2ف نص

 غتصاب اال •
  .سابيةحال دةالوح ضارب % 70قيمة  بإسناده االنتهاكات يتم التعويض عن هذ

 التعذيب  •

 .ئي دائمزج جزى عإلت أثناء االحتجاجات التي أد اإلصابة •

 .ضارب الوحدة الحسابية % 60قيمة  بإسنادك يتم التعويض عن هذا االنتها

 العنف الجنسي  •

 .الحسابيةالوحدة  ضارب 35 %قيمة  بإسنادض عن هذا االنتهاك يتم التعوي

 هينة.المأو  القاسيةأو  ةنيساالإنلا العقوبةأو املة شكال المعأ •

 .لوحدة الحسابيةضارب ا %25مة يق ادسنإب يتم التعويض عن هذا االنتهاك
 
 :االنتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية واألمن على شخصه :3صنف 

 .تعسفية اإلدارية بصفة والمراقبة االرتزاقمن  والمنع المالحقة •

  .حدة الحسابية% ضارب الو 40مة قيد بإسنا تاالنتهاكايتم التعويض عن هذه  

 التعسفي االعتقال •

 .بصفة تعسفية المفروضأو القانون  سري خارج إطارقلا نيدتجلا •
 :كاالتيون ويك المدةبحسب  االخرين االنتهاكينيتم التعويض عن هذين 

 

 الوحدة الحسابية  ضارب %7 هر أش 3أقل من 

 سنة  1أشهر إلى  3من 
 يةابحدة الحسضارب الو 15 %

 سنوات  5سنة إلى  1من  ثركأ
 ةابيحسضارب الوحدة ال 25 %

 سنوات  10سنوات إلى  5ثر من كأ
 ضارب الوحدة الحسابية 35 %

 سنوات  10كثر من أ
 ضارب الوحدة الحسابية 45 %

 
  :جتماعيةقة بالحقوق المدنية واالاالنتهاكات المتعل: 4صنف 

 .القسري الطالق •

 .والمظهروالعبادة وحرية اللباس  دعتقملا ي ممارسةانتهاك الحق ف •

 .ميعلالتي انتهاك الحق ف •

 الحسابية.ضارب الوحدة  %15بإسناد قيمة  االنتهاكاتيتم التعويض عن هذه 
 

 .طريقة التقييم التقيد بنفس قيمة الوحدة الحسابية التي حددتها الهيئة كمعيار في يتم – 5الفصل 
 

  .واألم واألب واألبناءضحية كل من القرين وفاة ال رةصو في ماليالض بالتعوي ينتفع – 6الفصل 

بين  المبلغاقتسام باقي  على أن يقع لألب % 10و لألم 15%من مبلغ التعويض الجملي و% 20ن القرين امرأة يقع منحها اكا إذ •
 .بالتساوي األبناء

بين  المبلغيقع اقتسام باقي  على أن بلأل%  10ولألم %  15يض الجملي و% من مبلغ التعو15يقع منحه  رجالإذا كان القرين  •
 .ويبالتسا األبناء

 .لألبناء المخصص% من مبلغ التعويض الجملي  10وفي حال وجود ابناء ذوي اعاقة يضاف لكل واحد منهم   •

 .ملأل % 60بحساب  بويناألضحية أعزبا يقع اقتسام مبلغ التعويض الجملي بين إذا كان ال •
 
 

 ف التعويضاتصر رقط –لث ثاالعنوان ال
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 .كتسبقةويض عتمن مبلغ اليتمتع كل الضحايا بقسط  – 7صل الف
 

شهريا عن ضعف  تقل الفي شكل جراية  المتبقي المبلغالخاصة يتم صرف  االحتياجات وذوي اإلعاقةالس وذوي  بالنسبة لكبار – 8الفصل 
 .المضمون األدنى األجر

 
  .سنوات 6قصاها أ زيتجاو العلى أقساط سنوية  االقتضاء وعندحايا صبرة واحدة لضاقية لب النهائيةات التعويضرف يقع ص – 9الفصل 

 
 .رمن هذا القرا 6الفصل  لمقتضياتفراد عائلته وفقا أالى  المتبقي المبلغفي صورة وفاة الضحية يسند  – 10الفصل 

 
  .ه والصغير غير الراشدعلي حجورالم: األهليةبالنسبة للضحايا فاقدي  – 11الفصل 

قضائية خاصة بالسحب في  ي، بعد الحصول على أذونالوصأو  المقدم ةلفائد اليةالم المبالغعليهم، يقع إسناد  المحجوربخصوص  •
 بالخزينة العامة للجمهورية واألماناتالودائع  لفائدتهم بصندوق المبلغف ذلك يتم تأمين الستة أشهر وفي خ يتجاوز الجل أ

 .ةالتونسي

بصندوق الودائع  المالية المبالغتأمين أو ي خاص ئاعلى إذن قضللولي بعد الحصول  المبالغالراشد: يقع إسناد  رر غيبالنسبة للصغي •
 .سنة 18بالخزينة العامة للجمهورية التونسية إلى حين بلوغه سن الرشد أي  واألمانات

 
 

 ماجدوإعادة اإلاإلدماج  –العنوان الرابع 
 

 دماج المهنيوإعادة اإلاإلدماج  – األولاب الب
 
 

الشغل.  على حق االعتداءوأشكال  االرتزاقمن  المنع النتهاكاتالضحايا الذين تعرضوا  باة بهذا البالوارد باألحكامينتفع  – 12الفصل 
 .اإلدماجعند  اإلعاقةوعية ودرجة ن االعتباريؤخذ بعين  اإلعاقةوبالنسبة لذوي 

  

 ن مصدرم انه حرمنعى عمل نتج الحق في الحصول عل لالنتهاكالذين تعرضوا  نالنسااضحايا انتهاكات حقوق م تمكين يت – 13الفصل 
  : رات التاليدخل من أحد الخيا

 .لهم المستحقتمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض  .1
يحل  نأ بعد االجتماعيالضمان  صندوقم يصرفها له المضمون األدنى األجريقل مقدارها عن ضعف  ال تمتيعهم بجراية عمرية .2

لسنة  9القانون عدد  على غرار)لهم.  المستحقةمبالغ التعويض  دفع يف االستبداد لضحايا االعتبارمحلهم صندوق الكرامة ورد 
1974) 

 جع بالنظرالرا امجطبق البرن االستبدادلضحايا  االعتبارمشروع يتكفل بها صندوق الكرامة ورد  إلنجاز الالزمة المساهمةتوفير  .3
 .والتشغيل المهنين يوالتك وزارة إلشرافوالتي تخضع  المستقلة للتشغيل والعمل وطنيللوكالة ال

 

ج ن بالتدروينتفعو االنقطاعإلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل  اإلداريةوضعياتهم  اختالفالعموميين على  األعوانع رجاإيتم  – 14الفصل 
 .عتاريخ اإلرجا من تاريخ االنقطاع عن العمل إلى ذلككوين المسار المهني وعادة تبإؤهم والذي تتمتع به نظرا

 .شهر على األقلثالثة أللعمل لمدة نافهم جوبا بفترة تكوين ورسكلة قبل استئعوان العموميون وألا تمتعي

 .لى األفلر عأشهة هم للعمل لمدة ثالثنافلة قبل استئون وجوبا بفترة تكوين ورسكالعمومي تتم إحالة األعوان

. على التقاعدإلحاقهم إلدارات غير إدارتهم األصلية، أو ك ن األسالم غيرهافي  أوجهم في أسالكهم األصلية ر إدماتعذن عوان الذياألتتم إحالة 
ة راجعمات الاهوية مسارهم المهني من حيث الترقيات والرتب وبتحمل المساالستبداد بتس االعتبار لضحاياالكرامة ورد  وقويتكفل صند

 ض المستحق لهم.ك وفق مقدار التعويوذل ،دسن التقاع ية من تاريخ االقتطاع عن العمل إلى تاريخ بلوغماعللصناديق االجت
 
 

 الدراسي اإلدماج – الباب الثاني
 
 

 بالمؤسسات  ّلتحاقاالمن هم ي الراغبين منهم في مواصلة تعليمالدراس االنقطاععلى  الضحايا وابناؤهم الذين أجبروايمكن  – 15الفصل 
 .ليمية العموميةلتعا
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 التأهيلإعادة  – العنوان الخامس
 
 

وتغطية صحية بمجانية  يتمتعون بتغطية اجتماعية الوالذين  االنتهاكونفسية نتيجة  أضرار بدنيةضحايا ممن حصلت لهم نتفع الي – 16الفصل 
 االنتهاكاتويضية الصناعية لفائدة الضحايا جراء لتعالطبية ا اآلالتاليف مل تكوتلتزم الدولة بتح .لدى مؤسسات الصحة العمومية العالج
 حياتهم.آلية ودورية طيلة رة بصفة وثى الجرح خصوباأل

ى دل المجانيي الطبي والنفس التأهيلبإعادة  االنتهاكاتوالوالدان في الكفالة الذين حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية جراء  واألبناءالقرين يتمتع 
 .سات الصحة العموميةمؤس

 
 

 والمدنيةاسترداد الحقوق السياسية  – سدالسالعنوان ا
 
 
ج تلك الحقوق واستخرا بتسوية وضعياتهم واسترجاع كامل والقانونية والسياسيةة المدنيتع الضحايا الذين حرموا من حقوقهم متي – 17فصل ال

 .جميع الوثائق الشخصية
 

 
 لجبر الضررة شتركم إجراءات – العنوان السابع

 
 

مع غيرهم  اةواالمسبحقوقهم على قدم  م حرمانهم من التمتعت الذين عماراالستي مقاومفئة من قدامى يقع جير ضحايا التمييز ضد    – 18 الفصل
 المخولةيات جراال بضبط نظام المتعلق 1974لسنة  9أحكام القانون عدد  " وتسحب عليهمماومقوفقا للقانون بإسنادهم صفة " ميناوالمقمن 
 .نقحته جميع النصوص التين وميواللمق
 

تم التي  ممتلكاتهمأو فهم و/ من استرجاع أرشي همبتمكين منظمةأو  حزبأو ء كان جمعية اوالمعنوي س صشخبر الضرر لليقع ج – 19الفصل 
 .االستيالء عليها

 
 

 اراالعتذ –العنوان الثامن 
 

 

، 2013لسنة  53من القانون األساسي عدد  10ى الفصل معنلضحايا على ال علنيا باسم الدولة لكرا تذارئيس الجمهورية اعيقدم  – 20الفصل 
  :ىليقوم ع

 رادافأو  مجموعاتأو  التي ثبت اقترافها من اجهزة الدولة االنسان بمسؤولية الدولة على انتهاكات حقوق واالعتراف اإلقرار •
 .عن ذلك ارعتذاالوحمايتها  تحتأو تصرفوا باسمها 

من أجل طّي الشاملة  الحة الوطنيةصللمالعلنية والدعوة حفظ كرامة الضحايا  وضمان االنتهاكاتمان عدم تكرار بض االلتزام  •
 المواطنوبناء دولة القانون واعادة ثقة  االجتماعيةوالسلم  الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة ي وحفظ الذاكرة وتعزيزالماض صفحة

 يةراطالديمق لة وتركيز قيملدوت افي مؤسسا

 لكل ضحية االعتذاراسمية من نص  تقدم شهادة •
 
 

 اصةخأحكام  – سعاالعنوان الت
 
 

 .%100 ـلنفس الضحية نسبة ال المسندسقف التعويض  يتجاوز أنيمكن  ال – 21الفصل 

 تهاكاالن تعويض عنقيمة ال م تصحيحيتو اكتهلكل ان المخصصالتعويض  تهاك يقع احتساب مقدارانمن  ألكثرفي صورة تعرض الضحية 
 :التالية تهاكاتلالنبة سبالن (ازارطريقة بالت)الطبي  المعياراعتمادا على  الموالي

 والعنف الجنس غتصاباال •

ي الذ لالنتهاك المخصصيقع احتساب مقدار التعويض  ،المهينةأو القاسية  أو الالإنسانيةالعقوبة أو  المعاملةشكال ألتعذيب وا •
 .ي التعويضف ىاألقصسقف اليحظى ب

 
  .تهاكاالنطفال زمن أ أولتي تكون فيها الضحية امرأة ا الحاالتكل  في % 5يقع الترفيع في مقدار التعويض بنسبة  – 22الفصل 
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 المحينةونية ين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانإلى القوانذ افية النانإمك

www.legislation-securite.tn 

 
تشريعي  سفي مجل النيابة صفةأو  رئيس الجمهورية وصفة المقررالوارد بهذا  الماليبالتعويض  تفاعاالنبين  يمكن الجمع ال – 23الفصل 
عضاء الهيئات أو المتفرغينالبلديات  ورؤساء ةوالناصل والبرئاسة الجمهورية وكذلك السفراء والق أو لمستشاريها أوومة بالحك ضوع وصفة

  .الضرر بباقي حقوقهم في جبر االحتفاظالعامين، مع  المديرينوالرؤساء  غينالمتفرالتعديلية  المستقلة
 

 واالعتداء يلماال الفسادبملفات  المتعلقةوكذلك  األشخاصالواقع على  الملكيةهاك حق تبان لقةالمتع االضرارر في جب تيعود الب – 24الفصل 
 تهاكباالنالقائمة  االطرافعلى  واالختبارات ي، تحمل مبالغ التعويض ومصاريف التقاضالمتخصصةالعام، الى الدوائر القضائية  المالعلى 

 .كتهاناالن ا مالذين استفادو نمعنوييلواالطبيعيين  واالشخاص

  .االستبدادلضحايا  االعتبارورد  صندوق الكرامة ةعلى ميزانيبها في هذه القضايا  المحكومالتعويض  تحمل مبالغ ال
 

ايا حلض االعتبارورئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد  المعنيينرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء  – 25الفصل 
  .يخصه بتنفيذ هذا القرار كل فيما ، مكلفونستبداداال
 

 .الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة بالموقعلجمهورية التونسية ول يلرائد الرسمينشر هذا القرار با – 26الفصل 


