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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 i رّد االعتبارولجنة جبر الضرر  دليل إجراءات
 
 

 جبر الضرر ورّد االعتبارتركيبة لجنة  – القسم األول
 
 
رئيس اللجنة  الذي يختار من بينهممن مجلس الهيئة يتّم اختيارهم عضاء أ 5من  جبر الضرر ورّد االعتبارتتركب لجنة  – لفصل األولا

 ونائبه.
 

نصابها إالّ ، وال يكتمل لب من رئيسها أو نائبه عند غيابهاالعتبار مّرة كل نصف شهر بطتجتمع لجنة جبر الضرر ورّد   – 2الفصل 
 .بحضور ثُلثي أعضائها

 .ذلك كما تجتمع لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار لدراسة ملفات العناية الفورية كلما اقتضت الضرورة

ريقة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونيا بموعد انعقاد اللجنة ومكانها وبفحوى ويتولّى رئيس اللجنة أو نائبه عند االقتضاء إعالم األعضاء بأي ط
 جدول أعمالها وذلك قبل أربع وعشرين ساعة على األقل من التاريخ المحّدد النعقادها.

الجلسة وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ 
 األولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

وتصدر اللجنة قراراتها بالتوافق بين أعضائها الحاضرين، وفي صورة تعذّر ذلك فباألغلبيّة، وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت 
 الرئيس مرّجحا.

 
 بالتشاور مع أعضاء اللجنة. ويضبط جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها وتسييرها رئيس على إدارة اللجنةاليشرف   – 3فصل ال
 

 من قبل رئيسها وجميع األعضاء الحاضرين. يحررها كاتب اللجنة وتُمضى ضّمن مداوالت اللجنة بمحاضر جلساتتُ   – 4الفصل 
 

 تُرفع القرارات إلى مجلس الهيئة لإلعالم والمصادقة.  – 5الفصل 
 

المصادقة على القرارات من مجلس الهيئة، تتّم إحالتها على وحدة متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الهياكل المختصة بعد   – 6الفصل 
 لتتولّى مهمة التواصل مع الهياكل ذات العالقة لتنفيذها. كما تسهر على حسن تطبيق كل اإلجراءات في الغرض.

 
يمكن للجنة جبر الضرر العدول عن قرارها أو الرجوع فيه كليا أو جزئيا إذا ظهر لها الحقا ما يدل على عدم وجاهة   – 7الفصل 

كما تسهر على حسن تطبيق كل اإلجراءات  قرارها بسبب معلومات منقوصة أو خاطئة أو مضللة تم تقديمها إليها وفق الطرق القانونية.
 في الغرض.

 
المعني باألمر إرجاع قيمة ما تحصل عليه من منافع وخدمات. كما يمكن للجنة االقتصار على إيقاف العمل يمكن إلزام   – 8الفصل 
  بقرارها.

 
 

 اللجنةمهام  –الثاني قسم ال
 
 
 تتولّى لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار القيام بالمهام التالية:  – 9لفصل ا

  المؤّرخ  2013لسنة  53النتهاك على معنى القانون األساسي عدد تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جّراء تعّرضهم
 ،2014جوان 12المؤرخ في  2014لسنة  17منه والقانون األساسي عدد  10وخاصة الفصل  2013ديسمبر  24في 

  2013لسنة  53من القانون األساسي عدد  11تقييم الضرر الماّدي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة طبقا ألحكام الفصل 
 ،2013ديسمبر  23المؤرخ في 

 ،تحديد طبيعة األضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخّصصة لذلك 

 ،تحديد الوسائل واآلليات التي تكفل رّد االعتبار لضحايا االنتهاكات 

  األشخاص،تحديد أشكال االعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل 

 ،تحديد الوسائل واآلليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم 

  إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.اتّخاذ إجراءات 
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 الفوريةالعناية  –األول الفرع 

 
 

من الضحايا  تتولى اللجنة ضبط مقاييس ومعايير موضوعية لتوفير العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج لذلك  – 10الفصل 
 وخاصة الفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو األحكام المتعلقة بجبر الضرر.

 
 :كما يلي كل فئةفي  للضحايا العناية الفوريةب االنتفاع شروطتضبط   – 11الفصل 

 :المسنّون −

  سنة 60عمر يتجاوز 

 ال عائل له 
 : النساء −

  سنة 45مطلّقة أو أرملة أو عزباء عمرها أكثر من 

  وجود ابن أو أبناء في الكفالة 
 : األطفال −

  سنة 16السن ال يتجاوز 
 )ذوو االحتياجات الخصوصية( المعاقون −

 حمل بطاقة معاق 
 :المرضى −

 )مرض يستوجب عالجا فوريا )يختلف عن معيار المرض المزمن 
 :الفئات الهشة −

 عدم وجود عائلة 

 .وللجنة السلطة التقديرية في تطبيق هذه المعايير
 

 : وحدتان ، تُحدث ُصلب لجنة جبر الضرر ورّد االعتباروقتيللقيام بأعمال العناية الفورية والتعويض ال  – 12الفصل 

 وحدة دراسة الملفات العاجلة،  −
 في الملفات العاجلة والتنسيق مع الهياكل المختصة.اللجنة وحدة تنفيذ ومتابعة قرارات  −

 وهياكل الهيئة.كما يمكن للجنة االستعانة بكل مصالح 
 

يتضّمن ما يفيد لجنة البحث والتقّصي  تُحال عليها بموجب قرار مناسة الملفات التي بدر وحدة دراسة الملفات العاجلةتقوم   – 13الفصل 
 من هذا الدليل. 11والشروط المنصوص عليها في الفصل "ضحية" صفة حاجة الضحية للتدخل العاجل، ويراعى في القرار إثبات 

 تتركب هذه الوحدة من مختصين في الخدمات االجتماعية والقانون. و
 

 .تقارير ها إلى لجنة جبر الضرر التّخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنها وحدة دراسة الملفات العاجلةترفع   – 14الفصل 
 

تضع الهيئة على ذمة اللجنة خدمات الوحدة الصحية واالجتماعية لتقوم بتقييم وضبط الحاجيات واقتراح الحلول المحالة   – 15الفصل 
 عليها من لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار في اآلجال المطلوبة.

 
 الصحية واالجتماعية.وحدة الفي شأن الحلول المقترحة من قبل  تتخذ لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار قرارات  – 16الفصل 

 
وحدة تنفيذ ومتابعة قرارات لجنة جبر الضرر في الملفات العاجلة والتنسيق مع الهياكل المختصة على تنفيذ ومتابعة  تسهر  – 17الفصل 

 حكومية ذات العالقة. الغير يق مع مختلف الهياكل الحكومية والقرارات المصادق عليها والتنس

 النفس والخدمات االجتماعية.الوحدة من مختصين في علم هذه تتركب 
 

المؤسسات  تقوم اللجنة بإعداد خارطة خدمات اإلحاطة الطبية، النفسية والقانونية حسب الواليات والتي تضّم كل  – 18الفصل 
 حكومية. الالحكومية وغير والمنظمات 

 
 

 االعتبار وردّ  الشامل الضرربر ج – الثاني الفرع
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على  تتولى لجنة جبر الضرر ورد االعتبار إعداد برنامج شامل لجبر األضرار الفردية والجماعية لضحايا االنتهاكات  – 19الفصل 
 12المؤّرخ في  2014لسنة  17والقانون األساسي عدد  2013ديسمبر  24المؤّرخ في  2013لسنة  53معنى القانون األساسي عدد 

 .ائيا إال بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه، وال يصبح البرنامج المذكور نه2014جوان 
 

 ع كل هياكل الهيئة. مبالتعاون البرنامج الشامل لجبر الضرر ورّد االعتبار  مشروع عدادإلمختصة اللجنة وحدة  تُنشئ  – 20الفصل 

 التأمين.، المالية، اإلحصاء والتخطيط الخدمات االجتماعية،الطب،  من مختصين في القانون،هذه الوحدة وتتركب 

 تراه صالحا من الخبرات والكفاءات.بكل من في ذلك كما يمكن للجنة االستعانة 
 

تمّكن من ضبط  التي يتّم إعداد البرنامج الشامل لجبر األضرار على أساس قاعدة البيانات العامة لهيئة الحقيقة والكرامة  – 21الفصل 
 .واألضرار الناتجة عنها قائمة الضحايا وأصناف االنتهاكات المسلّطة عليهم

 
النقطة الخامسة  39بالفصل المبادئ والقواعد المنصوص عليها تُراعى قاعدة البيانات العامة وفق ضبط هذا البرنامج عند   – 22الفصل 

 من القانون األساسي للعدالة االنتقالية.
 

األساسية والمبادئ التوجيهية لألمم المتّحدة بشأن الحق  تتولّى اللجنة ضبط مقاييس ومعايير التعويض استنادا إلى المبادئ  – 23الفصل 
 في االنتصاف والتعويض وإلى أحكام القانون األساسي للعدالة االنتقالية.

لجنة بالقواعد القانونية العامة المنطبقة في مادة المسؤولية والتعويض وبالقواعد الخاصة المعمول بها في بعض أنظمة التعويض ال أنستست
  المجال.ما استقّر عليه فقه القضاء الدولي والوطني في هذا الخاصة وب

 
 لجبر أضرار الضحايا ها الدولةالتي اتخذت اإلدارية والقانونية السابقةواالجراءات  كل القراراتبعين االعتبار جنة للتأخذ ا  – 24الفصل 

 .رها لها الهيئةوالتي توفّ 
 

 الفردي الضرر جبر 
 

 .  هاكيفية جبرتقييم األضرار وتضبط لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار قواعد وإجراءات تفصيلية خاصة ب  – 25لفصل ا

بما يتناسب مع جسامة االنتهاك ووضعية كل متضّرر من حيث ادا على قواعد العدالة واإلنصاف لجبر والتعويض اعتمضبط معايير ات 
 .ةسنّه وجنسه وحالته المدنية واالجتماعية والصحيّ 

 
 .قرار التعويض الفردي يصادق عليه مجلس الهيئةل تعّد اللجنة أنموذجا  – 26الفصل 

 
 المحاور التالية: على فرديالقرار جبر الضرر  ينبني  – 27الفصل 

 نوعية االنتهاكات التي تعرض لها الضحايا، −
 ما تّم اتّخاذه من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدتهم، −
لسنة  53من القانون األساسي عدد  11صة للتعويض واإلمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ وفق الفصل المخصّ التقديرات  −

 .المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها 2013
 

واسترداد  وإدماجهمتوفير اإلحاطة الطبية والنفسية واالجتماعية للضحايا وإعادة تأهيلهم ينص قرار جبر الضرر على   – 28الفصل 
 .حقوقهم

 

 االعتبار ورد المعنوي الضرر جبر 
 

بر الضرر المعنوي ورد االعتبار واسترداد جتضبط لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار الوسائل واآلليات المناسبة لتنفيذ   – 29الفصل 
 .واالعتذار لهم الحقوق للضحايا بمختلف أصنافهم

 
الهيئة العتذار وتسعى ل تقترح اللجنة أنموذجاالدولة واعتذار الى اآلليات السابقة  باإلضافة الفردييتضمن رّد االعتبار   – 30الفصل 

 .عليه لمصادقة الجهات المختصة
 

 جبر الضرر الجماعي والمناطق المهمشة 
 

تجارب استئناسا بالاعمال الهيئة وعلى نتائج ات لرّد االعتبار الجماعي اعتمادا تقّدم لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار مقترح  – 31الفصل 
 المقارنة.
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قرارات وإجراءات جبر األضرار لفائدة الضحية الجماعة أو الجهة المهمشة مع مراعاة ما تّم اتّخاذه  مشاريع تتخذ اللجنة  – 32الفصل 
 .من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدتهم

 
 .عليها الصادرة عن لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار على مجلس الهيئة للمصادقةتُحال التوصيات والقرارات   – 33الفصل 

 
وحدة تنفيذ ومتابعة القرارات والتنسيق مع الهياكل  يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ عملها وقراراتها بالتعاون والتنسيق مع  – 34الفصل 

 مجلس الهيئة.المختصة ومع 
 

اء بصفة تلقائية منها أو بطلب االعتبار إصالح األخطاء المادية التي قد ترد بقراراتها سويمكن للجنة جبر الضرر ورد   – 35الفصل 
 .ممن يهمه االمر

 
شطة في مجال تعمل لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار على إقامة عالقات تعاون وتشارك مع مكّونات المجتمع المدني النا  – 36الفصل 

 ذات العالقة بمجال عملها. العدالة االنتقالية 
 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مكلّفة بتنفيذه.  – 37الفصل 
 

                                                             

i
 ئد الرسمي.غير منشور بالرانص      

 http://www.ivd.tn/ar/?page_id=837 :نحو مصدر النصرابط 
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