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 توطئة

النصف الثاني من شهر ديسمبر  منذ الدامية في تونس ألاحداث والتــت

بلغت حيث أثر عميق في التحوالت التي شهدتها البالد الحقا،  اكان لهف، 0202

تاركا فراغا دستوريا  البالد، رئيس الدولة على إثرها غادر و  زلزالالمستوى  هاراتتطو 

وقيام وضع  0200جانفي  01في  ما وقع تالفيه بانتقال السلطةسرعان  ،في الحكم

 .جديد

ستخدام لا  التونسيين ضحايامئات  ألاحداث سقوطمن نتائج تلك  انــوك

نشاء لجنة بإ إلى املطالبةي تونس القوى الحقوقية فحمل  ام  ماملفرط للقوة 

حدثت بموجب املرسوم عدد  التي الستقصاء الحقائق
ُ
جانفي  01 الصادر بتاريخ 8ا

 توالتي   0200
 
املمتدة من أحداث وما نتج عنها خالل الفترة  توصيف ما جد   تول

مت نجاز تقريرإاستكملت مهمتها  بو  إلى حين زوال موجبها 0202ديسمبر  01 من
 
 هسل

 . 0200ماي  0في س الجمهورية رئيل

بعد تلك  أمام البالد إلى املكاسب السياسية التي انفتحت آفاقها لنظرـاوب

ثورة '' ــــــــــوما أفرزته من تحوالت عميقة حملت التونسيين على تسميتها ب ،راتالتطو  

للضحايا استحقاقات على الدولة في إطار جبر  تفقد ترتب ،'' الحرية والكرامة

ة د إليها مهمة تحديد هوي  ـه  ب إنشاء جهة ُيع  رهم املادية واملعنوية، بحيث توج  أضرا

في  هثبت مشاركتتن مل شرف الصفة منحو  الضحايا من شهداء الثورة ومصابيها

 .الحراك الثوري
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I .املراجع القانونية  
يتعلق بإحداث  0200فيفري  08مؤرخ في  0200لسنة  8املرسوم عدد  -

الستقصاء الحقائق في التجاوزات املسجلة خالل الفترة  اللجنة الوطنية

 .إلى حين زوال موجبها 0202ديسمبر  01املمتدة من 

يتعلق بالتعويض  0200أكتوبر  01ؤرخ في امل 0200لسنة  71عدد املرسوم  -

 .ومصابيها 0200جانفي  01لشهداء ثورة 

ح يتعلق بتنقي 0200ديسمبر  01مؤرخ في  0200لسنة  02قانون عدد  -

املتعلق  0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71وإتمام املرسوم عدد 

 .ومصابيها 0200جانفي  01بالتعويض لشهداء ثورة 

يتعلق بضبط طرق  0202ماي  01مؤرخ في  0202لسنة  0101أمر ـعدد  -

 .سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها

تسمية قض ي بي، 0202جويلية  0 مؤرخ في 0202لسنة  0172أمر عدد  -

أعضاء بلجنة شهداء الثورة ومصابيها املحدثة لدى الهيئة العليا لحقوق 

 .لانسان والحريات ألاساسية

يتعلق بضبط نظام  0202ديسمبر  07مؤرخ في  0202لسنة  12عدد  قانون  -

ضرار الناتجة ألعوان قوات ألامن الداخلي عن خاص للتعويض عن ألا 

 .املهنيةحوادث الشغل وألامراض 
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II .تركيبة اللجنة  
  :عضوا هم 01اللجنة من  ركبـتت

 رئيس الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية  .0

 ممثل عن رئاسة الجمهورية  .0

 رئاسة الحكومةممثل عن  .2

 وزارة العدل ممثل عن .1

 وزارة الدفاع الوطنيممثل عن  .1

 وزارة الداخلية  ممثل عن .2

 ة الانتقالية وزارة حقوق لانسان والعدالممثل عن  .1

  الاجتماعيةوزارة الشؤون ممثل عن  .8

 وزارة املاليةممثل عن  .7

 وزارة الصحةمثل عن م .02

عن لجنة شهداء الثورة ومصابيها والعفو العام  اثنينممثلين  .00

  ثم مجلس نواب الشعب باملجلس الوطني التأسيس ي

 الجمعيات الناشطة في مجال حقوق لانسان  شخصيتان تمثالن .00

  .تقص ي الحقائق يتولى خطة املقرر ممثل عن لجنة  .02

ر فائدته ألعمال  ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يقد 

إلى سنة  0200في املدة املتراوحة من سنة وقد تداول على رئاسة اللجنة . اللجنة

 :السادةثالثة رؤساءهم  0208

  اد
 

 ( 0200ماي  00إلى  0200جويلية  07من ) نور الدين حش

 ( 0201جويلية  7إلى  0200جويلية  1من ) هاشمي جغام محمد ال 

  (.................إلى  0201جويلية  7من ) توفيق بودربالة... 
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 عدد الذين تداولوا على عضوية اللجنة :   0 جدول عدد     

 العدد  الجهة

 2 الحريات ألاساسية رئيس الهيئة العليا لحقوق لانسان و / رئيس اللجنة 

 0 رئاسة الجمهورية

 0 رئاسة الحكومة 

 0 وزارة العدل 

 0 وزارة الدفاع الوطني

 0  الاجتماعيةوزارة الشؤون 

 0 وزارة املالية

 2 وزارة الداخلية 

 0 وزارة حقوق لانسان و العدالة الانتقالية 

 0 وزارة الصحة

 0 لجنة الوطنية الستقصاء الحقائقال

 0 ملجتمع املدني ا

 1 مجلس نواب الشعبعن ثم املجلس الوطني التأسيس ي 

 82   املجموع
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III .أعمال اللجنة 
قبل أن يتم تغيير  0200اللجنة اجتماعين خالل شهر نوفمبر قدتــع

 01مؤرخ في  0200لسنة  02التنقيح الذي جاء في القانون عدد  بموجب تهاتركيب

 .ومصابيها 0200جانفي  01املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  0200 ديسمبر

 .0202جويلية  00اجتماعا مع رئيس الحكومة بتاريخ  بتركيبتها الجديدة عقدتو 

بمقر الهيئة العليا لحقوق  التاريخ بعد ذلك اتهاأول اجتماع عقدتو  

  0202.جويلية  07لانسان والحريات ألاساسية بتاريخ 

 اجتماعات كانتأكتوبر  02إلى الفترة املمتدة من ذلك التاريخ  خاللو 

أصبحت بسبب عدم تفر غ أعضائها ولكن  ،في ألاسبوعمرتين بمعدل  عقدنت اللجنة

  .0208إلى شهر مارس  بمعدل اجتماع واحد في ألاسبوع تتم الاجتماعات
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 اجتماعات لجنة شهداء الثورة ومصابيها:  8جدول عدد 

 (8102رس ما 88إلى  8102جويلية  9من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتعلق 0200سمبر دي 01مؤرخ في  0200لسنة  02انون عددـالق أوكل

املتعلق  0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71بتنقيح وإتمام املرسوم عدد 

  مصابيهاو  0200جانفي  01بالتعويض لشهداء ثورة 
 
جنة مهمة تحديد القائمة لل

 .النهائية لشهداء الثورة ومصابيها

ير نة الاشتغال على ضبط معايالاجتماعات ألاولى قرر أعضاء اللج اللـوخ

سن
ُ
املصادر  في ألاعضاء بحث، كما هاد على أساسها صفة شهيد الثورة أو مصابت

التي يمكن اعتمادها بما يضمن لهم الحصول على املعلومات الدقيقة والصحيحة، 

  جتماعاتلا عدد  السنة

0202 8 

0201 22 

0201 10 

0202 11 

0201 10 

2018 00 

 802 املجموع
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ما تضمنته من دراسة امللفات والبلوغ ب علىاملنهجية املساعدة  واناقشكما 

 .إلى قرار صحيح معطيات

 تمدةاملع ضبط املعايير. 1

ن  وضع
 
أعضاء لجنة شهداء الثورة ومصابيها مجموعة من املعايير التي تمك

الثورة باعتبارهم شهداء أو مصابي الثورة  خالل املصابين و املتوفين من تصنيف 

 سيما وأن كل ملف  ال ،وذلك لضمان الحياد عند دراسة امللفات
ُ
 معه طرحت

 .امللفات عن غيره منختلفة ن معطيات ممالبسات خاصة ويتضم  

من ( جديد) 2الفصل  نصإلى لاطار القانوني لعمل اللجنة  الرجوعـوب

املتعلق بتنقيح وإتمام   0200ديسمبر  01مؤرخ في  0200لسنة  02القانون عدد 

املتعلق بالتعويض  0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71املرسوم عدد 

قصد بشهداء الثورة يُ '' : يومصابيها، على ما يل 0200جانفي  01لشهداء ثورة 

ومصابيها على معنى هذا املرسوم ألاشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من 

أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك 

 . '' 0200فيفري  08إلى  0202ديسمبر  01ابتداًء من 

 :ا يليماللجنة  فقد اعتمدتضوابط العامة ال أما من جهة

 .وإنجاحهااملخاطرة والتضحية بالحياة من أجل تحقيق الثورة  -

تلك التضحية خالل املدة  بسقوط بدني من جراء ولاصابةالوفاة  -

 .0200فيفري  08و 0202ديسمبر  01الزمنية الفاصلة بين 
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ن فريق تكو   في نص  املرسوم الواردة العامة ضوابطمن هذه ال القاـوانط

نة متنوعة  تلك املعايير املستخلصة على اختبار جرى ر، ثم خاص لتحديد املعايي عي 

وبعد املداولة والنقاش،  .تطبيقها يةوإمكان تهاواقعي مدىمن امللفات للوقوف على 

 :التالي املعايير املعتمدة بصورة نهائية على النحو  أعضاء اللجنة حدد

ه خاطر بحياته من أجل تحقييُ  -0
 
ق الثورة عتبر مصاب الثورة كل من ثبت أن

 .نجاحهاإو 

ه خاطر بحياته من  ُيعتبر شهيد الثورة أو -0
 
مصاب الثورة كل من ثبت أن

دة الفاصلة بين نجاحها واستشهد أو أصيب خالل املإقيق الثورة و أجل تح

 .0200فيفري  08و  0202ديسمبر  01

مات النفسية والعصبية الناجمة عن حاالت الصد   ت اللجنة أنعتبر إ -2

تندرج ضمن حاالت املشاركة في  ها املتضرر تعرض لالتي ألاحداث الدموية 

  .على تقرير اللجنة الفنية أو الطبيب الشرعي ااعتماد وذلك الحراك الثوري

لم  إلنهاإما  ،اللجنة الحاالت التالية استبعدت وعلى هذا ألاساس

 :وهي اختصاصهاخارج  أو العتبارها ،ةطلوبتستوِف الشروط امل

ه خاطر بحياته من أجل تحقيق ثـولم ي   أصيب  أو  كل من توفي   -1
 
 للجنة أن

 
ُبت

ما يفيد مشاركة صاحبه على  اتامللف حتوي ال تما  غالبا)نجاحها إالثورة و 

 (.في الحراك الثوري

 01من باملرسوم املحدد الزمني  الحيز بعد  قبل أو كل من توفي أو أصيب -2

  .0200فيفري  08 - 0202ديسمبر 
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وهو بصدد  ،ل الفترة الزمنية املحددة باملرسومأو أصيب خال كل من توفي   -3

جريمة من جرائم الحق العام  ارتكابقضاء عقوبة سالبة للحرية من أجل 

ويبقي للمتضررين الحق في التقاض ي ) العدالة كان بحالة إيقاف على ذمة أو

 .(طبق القانون املحاكم العدلية  أمام

دة باملرسوم وثبت للجنة أو أصيب خالل الفترة الزمنية املحد كل من توفي   -4

ه كان بصدد القيام بأعمال النهب أو السرقة
 
 .أن

من توفي أو أصيب  ملفات كل النظر في ال يدخل ضمن اختصاص اللجنة -5

خالل الفترة الزمنية املحددة باملرسوم من أعوان ألاسالك الحاملة للسالح 

ن أعواو أعوان السجون و  الحرس الوطنيأعوان و ألامن الوطني أعوان )

لسنة  12لشمولهم بموجب أحكام قانون عدد ( الحماية املدنية والجمارك

واملتعلق بضبط نظام خاص للتعويض  0202ديسمبر  07مؤرخ في  0202

عن ألاضرار الناتجة ألعوان قوات ألامن الداخلي عن حوادث الشغل 

 .وألامراض املهنية
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 شرح املعايير . 8

 نجاحهاإتحقيق الثورة و . أ

 01تي أدت إلى سقوط النظام أي من بكل ألاعمال التحقيق الثورة  قـعلـيت 

ألاعمال  بتحقيق الثورة أيضا كل كما تتعلق، 0200جانفي 01إلى  0202ديسمبر

  .0200فيفري  08جانفي إلى غاية  01بعد  نجاحهاإو  بالثورة تهاصل التي ثبت للجنة

من الزمني املذكور في املجال اللجنة أن عمليات الانتحار حرقا  اعتبرتو 

السيما حين تكون في سياق   ،ألاعمال الاحتجاجية التي ساهمت في تأجيج الثورة

 .لسلطةا تحيل في رمزيتها إلى التي اتقر امل أحدحراك ثوري أو أمام 

 من تلك اللحظة بدايةوبدا مقبوال  0200جانفي 01رأس النظام في  قطــس

وفرزها تسقة مع املرحلة واملنسجمة معها امل لوسائل النضاليةا التمييز بينضرورة 

أخذته  أمر  وهو  نجاحها،إتحقيق الثورة وال املساهمة في  اعن تلك التي ال يبرره

ل خروجا غير مبرر ألن   ،عتبارلا بعين للجنة ا
 
عن  تلك ألافعال كانت تشك

جانفي  01في مرحلة ما قبل  أعتبر فاالنتحار الذيالضرورات النضالية ووسائلها 

بينما  مغادرة بن علي البالداملفعول بعد  يكون له ذات نل ،كتأجيج للثورة 0200

عتصامات القصبة او  جانفي 01د وبعحماية ألاحياء أيام الثورة إعتبرت اللجنة أن 

نجاح إمن ألاعمال التي تدخل في باب املساهمة في  ها اللجنةاعتبرتفقد ، 0و  0

 .الثورة

الثورة كانت تجري ضمن  فعاليات أن بق،تأطيرا ملا ساعتبرت اللجنة  كما

  : هما مترابطين مجالين
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 إلى بعدهما و  0200 جانفي 01قبل  ما يهشطر ب املجال الزمني للثورة -0

  .0200 فيفري  08 غاية

 . 0و  0القصبة و  في املدن التونسية  مجال الحراك الثوري -0

 املخاطرة بالنفس والتضحية بالحياة. ب

  الذين عر ضوا أنفسهم لإلصابة بالرصاص اص هذا املعيار ألاشخ شملــي

 بالنفس، فماتواأو العنف الشديد أو غيرها من أشكال العنف الرسمي أو لاضرار 

تعتبر و الثورة، نجاح إأو ُجِرُحوا بهدف تحقيق الثورة وإسقاط النظام أو من أجل 

فصل الوالتي وردت بية بالحياة، حاللجنة أعمالهم ضمن املخاطرة بالنفس والتض

املتعلق   0200ديسمبر  01مؤرخ في  0200لسنة  02من القانون عدد ( جديد) 2

املتعلق  0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71بتنقيح وإتمام املرسوم عدد 

تلك ألافعال تكون على أن ومصابيها،  0200جانفي  01بالتعويض لشهداء ثورة 

 .الزمني الذي حدده املرسوم ز خل الحي  اد

 لقصد في ألافعالا. ت

الذين ) اعتبرت اللجنةصعوبة معرفة القصد الحقيقي من ألافعال  امــأم

أن كل من تعر ض  (الثورة وإنجاحها خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق

  لإلصابة
ً
 في مجال الزمن الثوري كانفي مجال الحراك الثوري و وكان موجودا

الحياة ما لم تقف اللجنة على ما قصد املخاطرة بالنفس والتضحية بي بالضرورة

 مثل وجوده في السجن لقضاء عقوبة ال عالقة لها بأحداث الثورة أو ذلك، يخالف

ه لم يكن بصدد في أو صراحة في عريضته  نفسه إفادة املعنيمثل 
 
محضر البحث أن
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إرادة فاعلة  وجود يتطلب وإنجاحها ثورةالتحقيق الفعلي للوألن  .املشاركة

في الشخص الذي يجب أن يكون  القصدشترطت اللجنة توفر افقد  ةومسؤول

 . راشدا ومميزا

 السقوط البدني. ث

الطبية ألاولية  ةفي الشهاد ةأن إثبات ألاطباء لإلصاب اللجنة رتـاعتب

    عر ض نفسه لإلصابة بالرصاص  ملنطبي  ختبار ا ةهادمة عند الاقتضاء بشاملدع  

العنف الرسمي أو لاضرار بالنفس بهدف  أو العنف الشديد أو غيرها من أشكال

تندرج  ه تلكإصابتوكانت  نجاح الثورةإتحقيق الثورة وإسقاط النظام أو من أجل 

ـة موجبة  الحيزين الثوري والزمني ضمن  .القائمةإلدراج صاحب تلك لاصابة بُحج 

جبر الضرر املادي إال عند تقدير الضرر ل ةوجبم هذه لاصابات تكون  وال 

 1 أو ما يزيد عن تلك النسبة من قبل اللجنة الفنية وفق الفصل %2 بنسبة

املتعلق  0200ديسمبر  01مؤرخ في  0200لسنة  02القانون عدد  من (جديد)

املتعلق  0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71بتنقيح وإتمام املرسوم عدد 

السقوط البدني يتم تقدير )ومصابيها،  0200جانفي  01بالتعويض لشهداء ثورة 

ل    الذي يخو 
ُ
حدث لدى وزارة الانتفاع بأحكام هذا املرسوم من قبل لجنة فنية ت

 .(الشؤون لاجتماعية تعمل بالتنسيق مع لجنة شهداء الثورة ومصابيها 
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  تجميع امللفات. 2

منها و  تم تجميعها عديدة مصادرعلى في دراستها وأبحاثها نة اللج اعتمدت

 : خاصة

  من ( جديد) 2استقصاء الحقائق وذلك بالنظر إلى أن الفصل تقرير لجنة

املؤرخ في  0200لسنة  2، املنقح بالقانون عدد 0200لسنة  71املرسوم عدد 

تضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ..."، نص  على أنه 0200ديسمبر  01

ومصابيها املشار إليها بالفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية 

 01الستقصاء الحقائق في التجاوزات املسجلة خالل الفترة املمتدة من 

 "....إلى حين زوال موجبها 0202ديسمبر 

 الهيئة العليا  املواطنين التي تم إيداعها لدىاملودعة من طرف لفات امل

من املرسوم ( جديد) 2ن الفصل نظرا أل  لحقوق لانسان والحريات ألاساسية

 01املؤرخ في  0200لسنة  2نقح بالقانون عدد ، امل0200لسنة  71عدد 

تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة "نص  على ما يلي  0200ديسمبر 

ومصابيها على معنى التعريف الوارد بالفقرة ألاولى من هذا الفصل، لجنة 

حدث لدى الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية تسمى 
ُ
لجنة 'ت

مقرها  املواطنون قصد يوجهة الهيئة  هذه وقد كانت ''ورة ومصابيهاشهداء الث

ضمن  ء أصحابهاأسما إدراجطالبين  ،لديها إليداع ملفاتهم 0200منذ سنة 

 ."قائمة شهداء الثورة ومصابيها
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  ألارشيف مؤسسة لدى  الذي تم إيداعه  لجنة استقصاء الحقائقأرشيف

مؤرخ في  0202لسنة  0101د الفصل الرابع من ألامر عد حيث نص الوطني

على تعلق بطرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها امل 0202ماي  01

لاطالع على أصول املستندات والوثائق املحفوظة لدى  تمكين اللجنة من

 .الجهات املتعهدة وأخذ نسخ منها

 اللجانوالواردة عليها من مصالح وزارة الصحة  املودعة لديطبية اللفات امل 

من  قام أطباؤها بمعاينةوالتي  0200املحدثة سنة  ةالطبية لاقليمية الثالث

  .تقدم إليها من املصابين

  اللتان تم القائمة ألاولية لجرحى الثورة و و القائمة ألاولية لشهداء الثورة

منح وتم على أساسهما  0200وزارة الداخلية سنة إعدادهما من قبل 

 الانتداب كذكءات املؤقتة لجبر الضرر و الية ضمن لاجراالتعويضات امل

 00املؤرخ في  0200لسنة  1وفقا ألحكام القانون عدد  بالوظيفة العمومية

 . 0200جوان 

  عليها من  اعدداللجنة من وزارة الداخلية تسلمت كما 
 

امللفات التي وردت

 .0200من مختلف الواليات منذ 

 نسان والعدالة وردت على اللجنة من مصالح وزارة حقوق لا ملفات

  سنواتبين  كانت تعنى بملف شهداء الثورة ومصابيها، نظرا ألنهاالانتقالية 

0200 – 0201. 
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   لادارة والعدل وزارة)ملفات ومحاضر ومراسالت من مصالح وإدارات عديدة

وعرائض مواطنين، تكشف ( الداخليةووزارةالخارجية ووزارة العامة للسجون 

دعاءاتهم بالتعرض اأصحاب امللفات و  حقائق دقيقة متعلقة ببعض

ل أو التزوير للوثائق إلصابات أيام الثورة، دهم التحي   . أو بتعم 

  املحاكم العسكريةلدى  املودعةلفات بعض املنسخ من 

  املحاكم العدلية لدى  املودعةلفات بعض املنسخ من 

إجراء قصد املواطنين وتجدو لاشارة أنه تم إضافة الوثائق التالية مللفات 

التقاطعات التحقيقية وعلى ضوء ذلك أصبح ملف املواطن يتكون من 

 : الوثائق التالية

 وطنيةالتعريف البطاقة  -

 ولية ألا طبية الشهادة ال -

 محضر سماع للجنة الوطنية الستقصاء الحقائق -

 طبي ال ختبارالا تقرير  -

  0200تقرير عن إحدى اللجان الطبية لاقليمية املحدثة سنة  -

  املوجهة من طرف املواطنين امختلف الجهات الرسميةالعرائض  -

 بحثالضر امح -

 ختم البحث اتقرار  -

 وثائق من حيثيات الحكم  -

املشتبهين وثائق تتعلق باعتراضات إدارية أو صادرة عن مواطنين ضد  -

 شهداء الثورة ومصابيهامن في نسبتهم 
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  البحث والتقص ي. 2

املذكورة  املصادر جميع  من ما تسلمته من ملفاتاللجنة على  تمدتـاع

ها وصالتوبين جميع الوقائع الثابتة بين معطياتها من جهة  تقاطعات إلجراء آنفا

د من صحة الوثائق ، و بمجال الحراك الثوري واملجال الزمني للثورة
 
بعد التأك

حوته ما  من كل شبهة محتملة والنظر في املقدمة وسالمة الجهة الصادرة عنها

ي بعُضها بعضا، تؤِسس اللجنة عليها ن حجج وقرائن تقو  مجميع تلك الوثائق 

 بعد أن يكون حصل لديها اليقين
ً
 .قرارا

 :اإلجراءات التاليةــــــبـقامت اللجنة  والتدقيق التحري مزيد  من أجلو 

 املؤسسات الصحية العمومية وبعض لادارات الجهوية عديدمراسلة  -

بعض ثائق تعلق بصحة و تحصول على إجابات بقصد ال للصحة

 .بملفات أصحابهاوردت  املتوفين واملصابين

على ملفات  طالعلال عسكرية الكم احامل بعضإلى تنقل أعضاء اللجنة  -

د من املالبسات  هارفع أصحابها دعاوى أمام املحددة
 
بغرض التأك

 
 
 . ت بإصابة صاحب امللف أو بوفاتهوالظروف التي حف

يات الجمهورية للحصول املحاكم العدلية بمختلف وال  عدد من مراسلة -

 .على نسخ من ألاحكام التي تخص  بعض املتوفين واملصابين

كلما غاب  النظر وإرجاء القرار عند الاقتضاءو  امللفات للدرس استعراض -

صاحب الحق الشروط  استوفىكلما إال حسم ألامر يوال الوضوح، 

ل الحسم كلما بدا ؤ يو املطلوبة  الحسم يفيد الحقيقة  حتمالاج 

  .صاحب الحق استفادةوضوح قدر وال
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تستأنس بتقرير اللجنة الوطنية جميع أطوار البحث كانت اللجنة  وخالل

ستخالصات، آخذة االستقصاء الحقائق، وتستعين بما ورد فيه من توصيفات و 

ع لديها من مراسالت وتقارير صدرت عن ما بعين الاعتبار  لادارات  مصالحتجم 

حقائق ل الكاشفة وإفاداتهم بعرائض املواطنين تنسستأاكما  املختلفة العمومية

 ةدقيقة متعلقة ببعض أصحاب امللفات وإدعاءاتهم املشاركة في الثورة أو املتعلق

د  ل أو التزوير  غيرهمبزعم بعضهم التعرض إلصابات أيام الثورة، أو بتعم  التحي 

 . لوثائق بملفاتهم

 عداد التقارير إ. 5

أعمالها  سيرتناولت فيه بإيجاز  0201سنة  اأولي االلجنة تقرير  أعدت

 .الصعوبات التي واجهتهاو 

قائمة "من إعداد  هاءتنلا بمناسبة  0201سنة تقريرا ثانيا  كما أعدت

 ".شهداء الثورة

 قائمةال مراحل أعمالها بإعداد وضبط خرآالنهائي فهي تنهي التقرير  وبهذا

  .مصابي الثورةو  النهائية لشهداء

 IV.  عامة مالحظات 

من قائمة شهداء الثورة وقائمة مصابيها في قائمتين  لتم إعداد وعرض ك -

أولهما حسب الترتيب الهجائي ألسماء الشهداء واملصابين والثانية حسب 

وقد تم تحديد الوالية بإعتماد مقر لاقامة  الترتيب الهجائي للواليات
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عتماد مكان املنصوص عليه في بطاقة التعريف الوطنية وعند التعذر تم إ

  .لاصابة

 هاوردت علي على نحو مامع امللفات  هامصابيو  الثورة شهداء تعاملت لجنة -

نتها واجتهدت من  من ناحية عدد الوثائق وأصليتها وقيمة املؤيدات التي تضم 

 مِ ع كما ،جهتها بالبحث والتقص ي
 

ها بوثائق إضافية من مصادر دعمِ  على لت

 
ُ
 أخرى ك
 
 ل

ً
ا كان ذلك متاحا  .م 

 .    وردت على اللجنة تنقصها املؤيدات الضروريةالتي  من امللفات هامد عد -

خالية من أي من عرائض املواطنين املرفقة بملفات أصحابها  هامعدد  -

 .صابةلا  ومالبسات ظروف توضحمعطيات مادية 

ذكر أصحاب العرائض  عدد من -  هتعرضه لإلصابة أثناء وجودصراحة أن ي 

العودة من )ألسباب ال عالقة لها بالثورة ان كالحراك الثوري  في مجال

وهو ما ( ، الخقضاء شأن عائليأو البحث عن أحد أفراد العائلة أو العمل 

 .صد ألافعالاال لبس فيه عن مق ااعتبرته اللجنة إفصاح

ر أعضاؤها أنها مشبوهة طبية الشهادات اللم تعتمد اللجنة  -             التي قد 

 . مع مصالح وزارة الصحةأساسا  أو مزورة وذلك بالتنسيق

 طبية التي ثبت لديها من خالل تقارير  امللفات اللجنة استبعدتبعد الدرس  -

        وزارة العدلأو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة صادرة عن )إدارية رسمية و 

دوا الغش (وزارة الخارجيةأو  لادارة العامة للسجون أو            أن أصحابها تعم 
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 امللفات التي وكذلك تزوير الأو 
 
تدليسا أو تزويرا أن بها اللجنة  ءعضاأل  أكدـت

 .في الوثائق أو املعطيات املقدمة واضحا

ن املفيد أن نالحظ أن الزمن الذي استغرقته اللجنة إلعداد القائمة ــــم -

كن يلم  0208ومارس  0202ما بين جويلية  مصابيهاو النهائية لشهداء الثورة 

 اهاقتضاي تال الفترةالسيما وأن ، بالنظر إلى تجارب مقارنة ويلةطنسبيا مدة 

كان كفيال أيضا بكشف حقائق عن  اللجنة البحث في هذا امللف من

 :مجريات بعض ألاحداث

 .تسليم شهادات بالجملة في ملعب بإحدى الواليات -

  .شهادة مزورة في إحدى الواليات 722تسليم أكثر من  -

رائض أنارت سبيل بحث فريق تجميع شهادات مواطنين وع -

ل التي  ،العمل واستأنست اللجنة بعرائض ذكرت عمليات التحي 

دت من صحة تلك لافادات قام بها البعض
 
 .وتأك

ثبوت إجراء تحقيقات إدارية مع عدد من ألاطباء إضافة إلى   -

أبحاث أمنية تابعة لوزارة الداخلية بناًء على تقرير من وزارة 

أشار إلى احتمال  0202لة الانتقالية سنة حقوق لانسان والعدا

 ألاعوان عدد منحدوث تجاوزات وغش ومحاباة ورشوة من قبل 

ستماع ملصابي اوفق شهادات خالل جلسات ) الواليات ببعض

دت إحدى الفرق ألامنية بوزارة الداخلية (الثورة ، حيث تعه 
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قة سنة  ط  0201بإجراء أبحاث معم  مواطنين بينت ثبوت تور 

  .هذه العملية جهوية في مؤسسات صحيةو  اتالوالي بعض نوأعوا

في لاسهام في معرفة  هام كان لتلك ألابحاث نصيب ولقد

يتحقق بدون الوقت الضروري إلجراء ألابحاث لالحقيقة، ما كان 

 .ولامهال الالزم لبلوغ تلك النتائج

V.  التوصيات 
 ب( القضائية ولادارية)الجهات املختصة توص ي اللجنة  -

 
لوعه بت ضُ تتبع من ث

وتورطه في جميع أشكال الغش والتحيل بقصد الحصول على منافع بدون 

 . جه حقو  

 ل يفوضلم أن املشرع  بما يمكن الاعتراض لدى جهة الاختصاص -
 
النظر  جنةل

 .في الطعون املحتملة

من املرسوم عدد  1و 1و 2و 0و0 فصول ال توص ى اللجنة باإلسراع بتفعيل -

 : بإنجاز مايلي  0200أكتوبر  01ؤرخ في امل 0200لسنة  71

  ديسمبر  01": ثورة الحرية والكرامة"تشييد معلم لتخليد ذكرى

 .0200جانفي  01 - 0202

 إحداث متحف خاص بالثورة ومجريات أحداثها. 

  إسناد الجماعات املحلية أسماء الشهداء إلى ألانهج والشوارع

 .والساحات العامة
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  سنويا بصفة رسمية " الكرامةثورة الحرية و "إحياء ذكرى

 .وبفعاليات شعبية

  في كتب التاريخ " ثورة الحرية والكرامة"إدراج مادة تعليمية حول

 .الخاصة بالبرامج املدرسية

 

 

 

 

 لجنة شهداء الثورة ومصابيها

ــرئ ـــيـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــنة ســ  الــــلجــ

ـــت ــ ـــــوفيـ ـ ــ ــ ـــــق  بـ ــودربـ ــ ــ ةـالــ
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الواليات بعدد الشهداء حس:2جدول عدد   

 واليةال عدد الشهداء

 أريانة 8

 القصرين 22

 القيروان 2

 الكاف 1

 املنستير 7

 املهدية 0

 باجة 1

 بن عروس 8

 بنزرت 6

 تطاوين 3

 توزر 5

 تونس 23

 جندوبة 1

 زغوان 2

 سليانة 0

 سوسة 3

 سيدي بوزيد 10

 صفاقس 3

 قابس 3
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 قبلي 4

 قفصة 4

 مدنين 3

 منوبة 4

 نابل 6

 املجموع 089
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عدد املصابين حسب الواليات: 2جدول عدد   

 الوالية عدد املصابين

 أريانة 12

 القصرين 91

 القيروان 21

 الكاف 8

 املنستير 8

 املهدية 2

 باجة 1

 بن عروس 31

 بنزرت 22

 تطاوين 6

 توزر 11

 تونس 117

 بةو جند 4

 زغوان 10

 سليانة 7

 سوسة 12

 سيدي بوزيد 79

 صفاقس 13

 قابس 20
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 قبلي 16

 قفصة 10

 مدنين 12

 منوبة 28

 نابل 55

 املجموع 322



 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم البيانية
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التي تضمنتها موزعة بين  ولاحصاءاتإلى أن الرسوم البيانية  تجدر لاشارة

 درس واتخاذ القرارلبعد ا. 0ما قبل الدرس  . 0: قسمين

  قبل الدرس ماإحصاءات   .0  

 7707: العدد الجملي للملفات الواردة على اللجنة  :00رسم بياني 
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 توزيع ملفات الوفيات حسب الواليات: 02 رسم بياني
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 توزيع ملفات الجرحى حسب الواليات: 0 2رسم بياني 
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 توزيع ملفات الوفيات حسب نوع لاصابة:  20رسم بياني 
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 حسب نوع لاصابة الجرحىتوزيع ملفات  :51رسم بياني
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 واتخاذ القرار  الدرس بعد . 8

 غير شهيد/ شهيد:  عدد القرارات:  30رسم بياني 
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 عدد الشهداء حسب الواليات:  0 7رسم بياني 
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 غير شهيد بحسب نوع لاصابة/ شهيد  :عدد القرارات:  0 2رسم بياني  

 

 



  

134 

 

 عدد الشهداء بحسب تاريخ الوفاة: 90رسم بياني  
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 غير مصاب/ مصاب : عدد القرارات:  01رسم بياني  
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 عدد املصابين حسب الواليات: 00رسم بياني 
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 إلاصابةغير مصاب بحسب نوع / مصاب  :عدد القرارات: 08رسم بياني  
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عدد املصابين بحسب تاريخ إلاصابة  :02رسم بياني  



 

 

 

 

 املالحق
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 10ملحق عدد 

  يتعلق  8100فيفري  02مؤرخ في  8100لسنة  2مرسوم عدد

ملسجلة ابإحداث اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق في التجاوزات 

 . إلى حين زوال موجبها 8101ديسمبر  07خالل الفترة املمتدة من 

 إن رئيس الجمهورية املؤقت، 

 باقتراح من الوزير ألاول، 

 من الدستور،  11و 08بعد الاطالع على الفصلين 

املتعلق  0221جوان  01املؤرخ في  0221لسنة  18وعلى القانون ألاساس ي عدد 

ومجلس املستشارين وعالقتهما ببعضهما كما تم  بتنظيم عمل مجلس النواب

وخاصة  0222ماي  00املؤرخ في  0222لسنة  20إتمامه بالقانون ألاساس ي عدد 

 منه،  20الفصل 

كما  0702جويلية  7وعلى املجلة الجزائية الصادرة بمقتض ى ألامر العلي املؤرخ في 

 تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة، 

املؤرخ في  0728لسنة  02ءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد اوعلى مجلة لاجر 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة،  0728جويلية  01

 0712لسنة  80وعلى مجلة املحاسبة العمومية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة،  0712ديسمبر  20املؤرخ في 

املتعلق بالتفويض إلى  0200فيفري  7املؤرخ في  0200لسنة  1قانون عدد لوعلى ا

 من الدستور،  08رئيس الجمهورية املؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 

 وعلى رأي وزير الداخلية، 
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 وعلى رأي وزير العدل، 

 . وعلى رأي وزير الصحة العمومية

 :  يصدر املرسوم آلاتي نصه

اللجنة الوطنية الستقصاء "ئة عمومية مستقلة تدعى يالفصل ألاول ـ تحدث ه

لتقص ي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات املسجلة خالل ألاحداث التي " الحقائق

إلى حين زوال  0202ديسمبر  01شهدتها البالد التونسية خالل الفترة املمتدة من 

 . موجبها

وثائق املتعلقة لـ تتعهد لجنة تقص ي الحقائق بجمع املعلومات وا 0الفصل 

 :  بالتجاوزات املسجلة خالل الفترة املذكورة بالفصل ألاول أعاله من خالل

  تلقي شكاوي املواطنين الذين كانوا ضحية تجاوزات تعرضوا لها مباشرة أو

 تعرض لها ذويهم خالل الفترة املذكورة بالفصل ألاول أعاله، 

 ي لها عالقة بالوقائع تالاطالع على جميع الوثائق لادارية أو الخاصة ال

املطلوب تقص ي الحقائق في شأنها والتي يطلب رئيس اللجنة من الجهة 

 املوجودة في حوزتها هذه الوثائق تسليمها إليه، 

  استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته

جه و إنارة اللجنة فيما يتعلق بالوقائع املطلوب تقص ي الحقائق في شأنها وي

رئيس اللجنة إلى الشخص املعني دعوة تتضمن جميع البيانات الالزمة التي 

 . تمكن من تقييم أسباب الشهادة املطلوبة ومداها

 . وبخصوص الشخص املعنوي فإنه يتم استدعاء ممثله القانوني
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  إيفاد عضو أو أكثر من بين أعضاء اللجنة بمساعدة مقررها قصد تلقي

الذين يتعذر عليهم التنقل لإلدالء بشهاداتهم  نشهادة ألاشخاص الطبيعيي

 . أمام اللجنة

ـ تتركب اللجنة الوطنية لتقص ي الحقائق في التجاوزات املسجلة خالل  2الفصل 

 :  الفترة املذكورة بالفصل ألاول أعاله كما يلي

  رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية املستقلة املشهود لها

 يدان القانوني، بالكفاءة في امل

  أعضاء ال يقل عددهم عن العشرة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بعد

 . التشاور مع املنظمات املعنية

ـ للجنة تقص ي الحقائق وبطلب من رئيسها، الحصول أو النفاذ إلى  1الفصل 

املعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة إدارات عمومية أو 

ت محلية أو مؤسسات أو منشآت عمومية مع مراعاة التشريع املتعلق اجماع

 . بحماية املعطيات الشخصية

ـ ال تحول أعمال اللجنة دون التوجه إلى السلطة القضائية املختصة  1الفصل 

 . قصد تتبع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات موضوع هذا املرسوم

اص الذين تستمع إليهم خـ تكتس ي أعمال اللجنة وشهادات ألاش 2الفصل 

وال يجوز لاعالن عن املعلومات التي قامت اللجنة بجمعها . ومداوالتها طابعا سريا

وخاصة شهادات ألاشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس 

 . الجمهورية

  .غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة
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ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من  1الفصل 

وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له ومما أمكن الحصول 

 . عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة

 . ويتم التنصيص على تسليم وصوالت في ذلك لكل من أدلى للجنة بوثائق

ـ يعاقب كل من يدلي بشهادة زور أو يتعمد التأثير على الشهود أو لادالء  8 لالفص

 . بوثائق مزورة وفق أحكام التشريع الجاري به العمل

ـ يتعين على أعضاء لجنة تقص ي الحقائق املحافظة على سرية املعلومات  7الفصل 

 . همماملتعلقة بالشهادات وبالوثائق التي اطلعوا عليها عند القيام بمها

 . ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويسير جلساتها ويمثلها قانونيا 02الفصل 

ـ يعين رئيس اللجنة مقررا عاما من بين أعضائها، ليدون أعمال اللجنة  00الفصل 

 . في محاضر جلسات

ـ يمكن إحداث لجان فرعية جهوية أو فنية في مواضيع خصوصية  00الفصل 

 . لجنة إذا ارتأى رئيسها ضرورة لذلكلتندرج ضمن مشموالت ا

 . ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه عند التعذر 02الفصل 

ـ تحمل املصاريف املتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل  01الفصل 

 . وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة ألاولى

زير العدل ووزير الصحة العمومية و ـ الوزير ألاول ووزير الداخلية و  01الفصل 

مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي 

 . 0200فيفري  08للجمهورية التونسية والذي يجري العمل به ابتداء من 

 . 0200فيفري  08تونس في 

 رئيس الجمهورية املؤقت 

 فؤاد املبزع 
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 18ملحق عدد 

  يتعلق  2011أكتوبر  24مؤرخ في  2011لسنة  97مرسوم عدد

 .ومصابيها 2011ي فجان 14بالتعويض لشهداء ثورة 

 ة املؤقتوريلجمها سرئيإن 

، واعترافا لهم بما قدموه من 2011ي فجان 14ورة ثوفاء ألرواح شهداء 

ضحيات في سبيل كرامة الشعب التونس ي وحريته،وحيث إن حق شهداء ومصابي ت

ادية واملعنوية التي يضات عادلة عن ألاضرار املو في تع 2011ي فجان 14ة ر ثو 

ة ونجاحها، حق مشروع ر دورهم الفاعل والحاسم في اندالع الثو لحقتهم لقاء 

 ومحمول على الدولة واملجموعة الوطنية،

 2011فيفري  18املؤرخ في  2011لسنة  8وبعد لاطالع على املرسوم عدد 

ت املسجلة خالل احقائق في التجاوز لاملتعلق بإحداث اللجنة الوطنية إلستقصاء ا

 14وعلى املرسوم عدد  إلى حين زوال موجبها، 0202 ديسمبر17الفترة املمتدة من 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية 2011مارس  21رخ في ؤ امل 2011لسنة 

املتعلق بجبر ألاضرار  2011ماي  19رخ في ؤ امل 2011لسنة  40وعلى املرسوم عدد 

وعلى مداولة  ة عن لاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،جالنات

 .مجلس الوزراء

 :نصه  ألاتييصدر املرسوم 
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 الباب ألاول 

 أحكام عامة

يتضمن  2011يفجان 14ة ر تشيد الدولة معلما لتخليد نكرى ثو  -ألاول  الفصل

 .قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن

فا خاصا بالثورة ومجريات أحداثها الستخالص حتحدث الدولة مت - 2 الفصل

 .العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية

تسند الجماعات املحلية أسماء الشهداء إلى ألانهج والشوارع  - 3 الفصل

 ٠والساحات العامة

عاليات فة رسمية وبفي سنويا بصفجان 14يتم إحياء نكرى ثورة  - 4 الفصل

 .اميةسشعبية تخليدا ملا يتصل بها من دهان 

في كتب التاريخ  2011ي فجان 14يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة  - 5 الفصل

 .الخاصة بالبرامج املدرسية

 الباب الثاني

 الحقوق والاستحقاقات

املرسوم ألاشخاص  يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا - 6 الفصل

شهدوا أو أصيبوا تين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واسذال

 .2011فيغري  19 ىإل 2010ديسمبر  17ء من ١بسقوط بدني من جراء ذلك ابتد
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نهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لتتولى إعداد القائمة ا

لحقوق الانسان والحريات ألاساسية تسمى لجنة شهداء الثورة تتركب من رئيس 

 :الوزير ألاول كاآلتي نبقرار م وثمانية أعضاء يعينون 

 .يسرئ:رئيس الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية  -

 .عضو: ممثل عن الوزارة ألاولى -

 .عضو: ممثل عن وزارة الدفاع الوطني  -

 .عضو: ممثل عن وزارة الداخلية  -

 .عضوان: رة الشؤون الاجتماعية ١ممثالن عن وز  -

 .عضو: ممثل عن وزارة املالية  -

 .عضو: ارة الصحة العمومية ز ممثل عن و  -

 .عضو: ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لانسان  -

التساوي يرجح  لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية ألاصوات وفي صورة ذتتخ

 .صوت الرئيس

قرة الثانية من فر إليها بالشاومصابيها امل رةالقائمة النهائية لشهداء الثو  بطوتض

وء التقرير النهائي للجنة الوطنية الستقصاء الحقائق في ضعلى  الفصلهذا 

إلى حين زوال  2010ديسمبر  17ترة املمتدة من فالتجاوزات املسجلة خالل ال

 2011ري ففي 18رخ في ؤ امل 2011لسنة  8موجبها، املحدثة بمقتض ى املرسوم عدد 

 .ه أعالهإليملشار ا
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اع بأحكام هذا املرسوم فالانت يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول  - 7 الفصل

من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير 

 .عملها بأمر

هذا املرسوم لفائدة شهداء الثورة تتمثل املنافع املخولة بمقتض ى  - 8 الفصل

 :في 

 :ائدةفجراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف ل: أوال

 .جديد نالقرين ما لم يتزوج م *

     ة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية إلى حين ر أبناء الشهيد في صو  *

 .مزاولتهم لتعليمهم انتهاءسنة أو  18بلوغهم سن 

 .أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج *

الحق في مجانية العالج بالهياكل العمومية للصحة وباملستشفى العسكري : ثانيا

 .سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم 18وألابناء إلى حين بلوغهم سن  نبالنسبة للقري

الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين وألابناء : ثالثا

 .سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم 18إلى حين بلوغهم سن 

ة ر الثو  تتمثل املنافع املخولة بمقتض ى هذا املرسوم لفائدة مصابي - 9 الفصل

 :في

الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة لاصابة بسقوط : أوال

 من هذا املرسوم، 7عليها بالفصل ص بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية املنصو 
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 .ى العسكري فالحق في مجانية العالج بالهياكل العمومية للصحة وباملستش: ثانيا

ين ذال صالنقل العمومي بالنسبة لألشخا لالحق في مجانية التنقل بوسائ: ثالثا

 .لهم سقوط بدني

من هذا املرسوم  9و 8ين الفصلعالوة على املنافع املنصوص عليها ب - 10 الفصل

صل ألاول من فوبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا لل

ثورة في لاملشار إليه أعاله، يمكن للجنة شهداء ا 2011لسنة  40املرسوم عدد 

الحاالت التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو 

 .ر ألاول زياملصابين يضبط مقدارها بقرار من الو 

في حالة قيام املعني باألمر لدى القاض ي املختص بقضية لجبر  - 11الفصل 

ليه إالضرر يتعين على القاض ي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت 

املشار إليه أعاله وأحكام هذا  2011لسنة  40بمقتض ى أحكام املرسوم عدد 

 .املرسوم

تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات املالية لاضافية  - 12الفصل 

 .عليها بهذا املرسوم صاملنصو 

لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا ١يتولى 

دوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات نلصلتسند  غرضال

 .املمنوحة

ييرات التي تطرأ على حالة شهداء غأشهر من الت ةلصندوق كل ستايتثبت 

 .وتحويلها الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية
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 صمن مجلة الضريبة على دخل ألاشخا 38يضاف إلى الفصل  - 13الفصل 

 :هذا نصه  22ة على الشركات عدد بالطبيعيين والضري

 24املؤرخ في  2011 ةلسن 97عليها باملرسوم عدد  صالجرايات املنصو .  22

 .ومصابيها 2011جانفي  14املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  2011أكتوبر 

 .تضبط صبغ وإجراءات تطبيق هذا املرسوم بأمر - 14الفصل 

 .مي للجمهورية التونسيةسينشر هذا املرسوم بالرائد الر  - 15الفصل 

 .2011أكتوبر  24تونس في 

 رئيس الجمهورية املؤقت

 فؤاد املبزع
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 12ملحق عدد 

  يتعلق  8108ديسمبر  82مؤرخ في  8108لسنة  83قانون عدد

أكتوبر  82املؤرخ في  8100لسنة  97بتنقيح وإتمام املرسوم عدد 

 (.1)ومصابيها  8100جانفي  02املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  8100

 باسم الشعب،

ادقة املجلس الوطني التأسيس ي، يصدر رئيس الجمهورية القانون ألاتي صوبعد م

 : نصه 

أكتوبر  01في  ؤرخالش 0200لسنة  71يعدل عنوان املرسوم عدد  -الفصل ألاول 

 :كما يلي  0200

 ضاملتعلق بالتعوي 0200أكتوبر  01ملؤرخ في ا 0200لسنة  71ملرسوم عدد ا

 .0200ي انفج 01 - 0202ديسمبر  01: ة الحرية والكرامة ر لشهداء ثو 

والفقرة الثانية والثالثة  8والفصل  1والفصل  2تلغى أحكام الفصل  - 0الفصل 

 0200أكتوبر  01املؤرخ في  0200لسنة  71من املرسوم عدد  7من الفصل 

 :بما يلي  ضومصابيها وتعو  0200جانفي  01ثورة  املتعلق بالتعويض لشهداء

 يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا املرسوم ( :جديد) 2الفصل 

ألاشخاص الدين خاطروا وصحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها 

 0202ديسمبر  01ء من ١واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتد

 . 0200فيفري  08إلى 

معنى التعريف الوارد  ة ومصابيها علىر لشهداء الثو  ةتولى إعداد القائمة النهائيت

بالفقرة ألاولى من هذا الفصل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق لانسان 

                         
 (1

 8108ديسمبر  09ني التأسيس ي وموافقته بجلسته املنعقدة بتاريخ طمداولة املجلس الو :ألاعمال التحضيرية  -( 
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والحريات ألاساسية تسمى لجنة شهداء الثورة ومصابيها تتركب من رئيس وأربعة 

 :عشر عضوا يتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة كاألتي 

 رئيس،: عليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية لرئيس الهيئة ا- 

 عضو،: ممثل عن رئاسة الجمهورية - 

 عضو،: ممثل عن رئاسة الحكومة - 

 عضو،: ممثل عن وزارة العدل - 

 عضو،: ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - 

 عضو،: ممثل عن وزارة الداخلية - 

 عضو،:  ممثل عن وزارة حقوق لانسان والعدالة الانتقالية- 

 عضو،: ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية - 

 عضو،: ممثل عن وزارة املالية - 

 عضو،: ممثل عن وزارة الصحة - 

ممثلين عن اللجنة املكلفة بالشهداء والجرحى باملجلس الوطني التأسيس ي - 

 عضوين، :يختارهما رئيس املجلس الوطني التأسيس ي 

الحقائق في التجاوزات املسجلة خالل  ممثل عن اللجنة الوطنية الستقصاء- 

 مقرر،: إلى حينزوال موجبها  0202ديسمبر  01الفترة املمتدة من 

شخصيتان تمثالن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق لانسان يختارهما - 

 .عضوان :رئيس اللجنة

 .تضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها بأمر من رئيس الحكومة

ار إليها بهذا الفصل على شومصابيها امل رةئمة النهائية لشهداء الثو االق بطوتض

ت املسجلة ١ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية الستقصاء الحقائق في التجاوز 

إلى حين زوال موجبها املحدثة بمقتض ى  0202ديسمبر  01خالل الفترة املمتدة من 

عاة ألاحكام ١مع مر 0200فيفري  08ملؤرخ في ١ 0200لسنة  8املرسوم عدد 

 .من هذا املرسوم 1الواردة بالفقرة ألاولى من الفصل 
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يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا ( : جديد) 1الفصل 

املرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل 

 أعمالها وطرق سير ابالتنسيق مع لجنة شهداء الثورة ومصابيها وتضبط تركيبته

 .من رئيس الحكومة مرأب

من هذا املرسوم إال  7ع بالحق املنصوص عليه بالفقرة ألاولى من الفصل توال يتم

 .باملائة 2من لحقه سقوط بدني بنسبة ال تقل عن 

العسكرية للسقوط فيما  ويعتمد في تقدير التعويض املستحق على نظام الجرايات

 .دة بهذا املرسومر مع ألاحكام الوا ضال يتعار 

تتمثل املنافع املخولة بمقتض ى هذا املرسوم لفائدة أولي الحق ( : جديد) 8صل فال

 :مكرر في  1من شهداء الثورة املذكورين بالفصل

 .جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر: أوال 

 :النحو التالي  وتوزع الجراية املستحقة ألبناء الشهيد ووالديه وقرينه على

 واحد من الوالدين، لكل % 02- 

 للقرين،%  12- 

 .ألبناء الشهيد بالتساوي بينهم 12%- 

ع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة تفي صورة وفاة أحد الوالدين يتم

ع ألابناء بالنسبة املخصصة توفي صورة وفاة قرين الشهيد يتم. املخصصة للمتوفى

 .ند انفرادهعع القرين بالنسبة املخصصة لألبناء تله، كما يتم

ة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة املخصصة للقرين وألابناء تؤول ر وفي صو 

 .لوالديه بالتساوي 

في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن الجراية 

وفي صورة زواج القرين ال يسقط حقها في . تؤول إلى لاخوة بالتساوي بينهم

 .الانتفاع

 .وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة املخصصة لهما إلى ألابناء في صورة
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ستشفى الحق في مجانية العالج ولاقامة بالهياكل العمومية للصحة وبامل: ثانيا 

 .العسكري 

فقرتين ثانية ) 7الفصل . الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي: ثالثا 

ولاقامة بالهياكل العمومية للصحة  الحق في مجانية العالج( : وثالثة جديدتين

 .العسكري  ستشفىوبامل

 .الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي

 0200أكتوبر  01رخ في ؤ امل 0200لسنة  71يضاف إلى املرسوم عدد  - 2صل فال

مكرر هذا  1ومصابيها فصل  0200 جانفي 01املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 

 :نصه 

 :مكرر  1صل فال

من  8لوا الحق من شهداء الثورة املستحقون للمنافع املنصوص عليها بالفصل و أ

 .هذا املرسوم هم القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته

يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق املنافع املنصوص عليها بهذا املرسوم قائما إلى 

الخامسة  اأن ال يتجاوزو  ىسنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم عل 08حين بلوغهم سن 

 والعشرين من أعمارهم وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم

 .تجب نفقتها على زوجها

ويستمر استحقاق ألابناء املعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع املذكورة بقطع 

 .النظر عن سنهم

 0200لسنة  71عدد  مول أينما وردت باملرسو ألا ر زيتعوض عبارة الو  - 1الفصل 

 .بعبرة رئيس الحكومة 0200أكتوبر  01ملؤرخ في ١

 0200لسنة  71عبارة لجنة شهداء الثورة أينما وردت باملرسوم عدد  ضتعو 

 .بعبارة لجنة شهداء الثورة ومصابيها 0200أكتوبر  01ملؤرخ في ١
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خ في ر ملؤ ١ 0200لسنة  71وردت باملرسوم عدد  أينما جانفي 01تعوض عبارة ثورة 

ي جانف 01 -0202ديسمبر  01: لحرية والكرامة١بعبارة ثورة  0200أكتوبر  01

0200. 

ذ كقانون من قوانين فة التونسية وينوريانون بالرائد الرسمي للجمهينشر هذا الق

 .الدولة

 .0200ديسمبر  01تونس في 

 ريةو رئيس الجمه

 محمد املنصف املرزوقي 
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 12ملحق عدد 

 يتعلق بضبط  2013ماي  14مؤرخ في  2013لسنة  1515د دأمر ع

 .طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها

 إن رئيس الحكومة، 

ديسمبر  16املؤرخ في  2011لسنة  6بعد الاطالع على القانون التأسيس ي عدد 

 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية، 2011

املتعلق بجبر  2011ماي  19في  رخؤ امل 2011لسنة  40وعلى املرسوم عدد 

  ألاضرار الناتجة عن الاضطرابات و التحركات الشعبية التي شهدتها البالد،

املتعلق  2011أكتوبر  24املؤرخ في  2011لسنة  97وعلى املرسوم عدد 

 2011جانفي  14 - 2010ديسمبر  17: بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة 

ديسمبر  24ملقرخ في ١ 2012لسنة  26ون عدد نقالبا هومصابيها كما تم تنقيح

 منه، 6وخاصة الفصل  2012

املتعلق بضبط  2011ن ١جو 27ملؤرخ في ١ 2011لسنة  790ألمر عدد ١وعلى 

ملؤرخ في ١ 2011لسنة  40ملرسوم عدد ١صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام 

والتحركات الشعبية  املتعلق بجبر ألاضرار الناتجة عن الاضطرابات 2011مي  19

 14ملؤرخ في ١ 2013لسنة  43وعلى القرار الجمهوري عدد  التي شهدتها البالد،

 رئيسا للحكومة، العريضواملتعلق بتعيين السيد علي  2013مارس 

املتعلق بتسمية  2013رس ام 15ملؤرخ في ١ 2013لسنة  1372مر عدد ألا وعلى 

 ،أعضاء الحكومة، وعلى رأي املحكمة لادارية
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 .ريةوبعد إعالم رئيس الجمهو  وزراءوعلى مداولة مجلس ال

 :يصدر ألامر آلاتي نصه 

يضبط هذا ألامر طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها  -الفصل ألاول 

أكتوبر  24رخ في ؤ ملا 2011لسنة  97من املرسوم عدد  6املحدثة بمقتض ى الفصل 

 14 - 2010ديسمبر  17: ة و الكرامة ية الحر ر املتعلق بالتعويض لشهداء ثو  2011

رخ في ؤ ملا 2012لسنة  26ومصابيها مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد  2011جانفي 

ة بإعداد القائمة النهائية لشهداء فاملشار إليه أعاله، واملكل 2012ديسمبر  24

 ٠الثورة ومصابيها

أسبوع  ومنتظمة مرة على ألاقل كلرية تجتمع اللجنة بصفة دو  - 2الفصل 

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمش الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات 

 .ألاساسية بدعوة من رئيسها أو بطلب من سبعة من أعضائها على ألاقل

ر فوفي صورة عدم تو  ٠اهئال يمكن للجنة أن تجتمع إال بحضور أغلبية اعضا

 .ألاعضاء الحاضرين دالنصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد يومين، مهما كان عد

مداوالت . منوتض. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها

 .ع ألاعضاء لحاضرينيالهيئة ومقرراتها بمحضر ممض ى من قبل رئيس اللجنة وجم

ص يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بمناسبة دراسة امللفات املعروضة كل شخ

 .للجنة دون املشاركة في عملية التصويتايرى فائدة في مساهمته لي أشغال 

      تكلف مصالح الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية بكتابة اللجنة 

 .و تتولى في هذا لاطار إعداد جدول ألاعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها
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غلبية أل ر ذلك فبالتصويت باذتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تع - 3الفصل 

 .الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس لألعضاءاملطلقة 

              يمكن للجنة وفي إطار عملها إجراء كل ما تراه من معاينات  - 4الفصل 

هات املتعهدة بها وسماع الشهادات ، كما يمكن لها طلب الوثائق من الجزيارات أو 

ها الاطالع على أصول املستندات والوثائق نالبيانات على العين أو بمقرها، كما يمك

 املحفوظة لدى الجهات املتعهدة وأخذ نسخ منها مع مراعاة التشريع الجاري به

 .العمل وخاصة منه املتعلق بحماية املعطيات الشخصية

ويتعين على أعضاء اللجنة الالتزام باملحافظة على السر املنهي وفق التشريع 

 .الجاري به العمل

لكل  وريةبصورة د ر جلساتها واقتراحاتها وطلباتهاريترفع اللجنة تقا - 5الفصل 

 .التشريعية املجلس املكلف بالسلطة يسورئرئيس الحكومة و  ريةالجمهو  يسرئمن 

قائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد التتولى اللجنة نشر  - 6الفصل 

وني وضمن تقريرها النهائي الذي رها لالكتقعهورية التونسية وعلى مو مالرسمي للج

طة لبالسكلف يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس املجلس امل

 .التشريعية

 .ينشر هذا ألامر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 7الفصل 

 .2013ي ام 14تونس في 

 الحكومة يسرئ

 لعريضاعلي 
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 15ملحق عدد 

  يقض ي 8102جويلية  0مؤرخ في  8102لسنة  8793أمر عدد ،

بتسمية أعضاء بلجنة شهداء الثورة ومصابيها املحدثة لدى الهيئة 

 .العليا لحقوق إلانسان والحريات ألاساسية 

هداء الثورة ومصابيها املحدثة شسمي ألاشخاص آلاتي ذكرهم أعضاء بلجنة 

 97لدى الهيئة العليا لحقوق لانسان والحريات ألاساسية بمقتض ى املرسوم عدد 

 : 2011أكتوبر  24املؤرخ في  2011لسنة 

 عضو،: السيد محمد ألامجد القضامي، ممثل عن رئاسة الجمهورية     -

 عضو،: ي الخالدي، ممثل عن رئاسة الحكومة فالسيد لط   -

 عضو،: رة العدل اا الزواري، ممثل عن وز شالسيد البا   -

 و،ضع: رة الدفاع الوطني االسيد حسين الشافعي، ممثل عن وز    -

 عضو،: رة الداخلية السيد إبراهيم بن علي، ممثل عن وز ا   -

رة حقوق لانسان والعدالة االسيد فوزي الصدقاوي، ممثل عن وز    -

 عضو،: الانتقالية

 عضو،: ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية  ،الزريبيالسيد محمد     -

 عضو،: السيدة درصاف الخديمي، ممثلة عن وزارة املالية  -

 عضو،: رة الصحة ١تاح، ممثل عن وز فد ممالسيد مح -

ة فالسيدة يمينة الزغالمي والسيد فيصل الجدالوي، ممثالن عن اللجنة ملكل -

 عضوان،: بالشهداء والجرحى باملجلس الوطني التأسيس ي 
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راتي، ممثل عن اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق فالسيد عبد اللطيف ال   -

 إلى حين 0202ديسمبر  01املمتدة من  ةتر ففي التجاوزات املسجلة خالل ال

 مقرر،: زوال موجبها 

السيدة حبيبة الزاهي بن رمضان والسيد شكري بن جنات، ممثالن عن  - 

 .عضوان: الجمعيات الناشطة في مجال حقوق لانسان 
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 13ملحق عدد 

 ام ظيتعلق بضبط ن 8102ديسمبر  09مؤرخ في  8102لسنة  51قانـون عدد

خاص للتعويض عن ألاضرار الناتجة ألعوان قوات ألامن الداخلي عن 

 (.2)حوادث الشغل وألامراض املهنية

يصدر رئيس  .وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسيس ي باسم الشعب،

ل  : الجمهورية القانون آلاتي نصه   أحكـام عامـة البــاب ألاو 

ل  م خاص للتعويض عن ايهدف هذا القانون إلى ضبط نظ -الفصل ألاو 

ألاضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو ألامراض املهنية، لفائدة 

 أعوان قوات ألامن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة

 :وفاتهم، وتنطبق أحكامه علـى

 12مختلف أعوان أسالك قوات ألامن الداخلي الخاضعين للقانون عدد ( 0

املتعلق بضبط القانون ألاساس ي العام  0780أوت  2ؤرخ في ملا 0780لسنة 

 لقوات ألامن الداخلي

أعوان قوات ألامن الداخلي املوفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا (  2 

السقوط ناشئا عن أسباب ال عالقة لها بطبيعة  * : الحاالت التي يكون فيها

 .املهمة أو التربص

ن في بلد لاقامة بنظام تعويض مماثل على ألاقل يألاعوان املعنيون منتفع *

 .للنظام املنصوص عليه بهذا القانون 

                         
.3102ديسمبر  5مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ  - 2
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تالمذة مدارس التكوين ألاساس ي ألعوان قوات ألامن الداخلي، وفق شروط  3) 

 .تضبط بأمر

ألارامل وألايتام بالنسبة إلى ألاعوان والتالمذة املتوفين املنصوص عليهم  ( 1

 .ن كانوا في كفالتهـم في تاريخ الوفاةيبهذا الفصل وأصولهم الذ

يعتبر حادث شغـل، الحادث الحاصل للعون بسبب أو بمناسبة  - 0الفصل 

القيام بالعمل، في زمن ومكان القيام بالعمل أو في أي مكان آخر يكون وجود 

را بضرورة العمل  .العون فيه مبر 

 : ويعتبر زمن ومكان العمـل

أو            يقطعها العون للقيام بتنقل لضرورة العمـل  املسافة ذهابا وإيابا التي  -

لاللتحـاق بمركز العمل أو العودة إلى مقر  السكنى، شرط أن ال ينقطع مسيره 

ـر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب ال صلة له  أو يتغي 

 .بنشاطه املهنـي

السكنـى أو لقضـاء شـأن  ر  املسافة املقطوعـة ذهابا وإيابا بين مقر  العمل ومق  -

د يفرضه القانون، وذلك بمقتض ى رخصة قانونية ملغادرة  إداري أو قانوني محد 

 .مقر العمل

ويعتبر الحادث حادث شغل أيضا إذا كانت لاصابة مرتبطة بالعمل بعالقة 

         سببية مباشرة، بحيث يمكن اعتبارها قد حصلت بسبب القيام بالعمل 

 .أو بمناسبتـه

ارتكبه املتضرر، تتم  خطألى أن  الحادث الحاصل أثناء القيام بالعمل بسبب ع

ُن لعنصر  ال يمكن فصله  الخطأنسبته إلى القيام بالعمل إذا كان الفعل املكو 

 .عن القيام بالعمل
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ن جرثومي أو إصابة، تدل  – 2الفصل 
 
يعتبر مرضا مهنيا كل اعتالل أو تعف

ر نالقرائن على أنها ناتجة عن ال وتراعى في إثبات . شاط املنهي للعون املتضر 

نسبة املرض إلى القيام بالعمل الظروف التي حفت بوقوعه وألاخطار التي 

ب فيها العمل وطبيعة السقوط من الناحية الطبية  .تسب 

تنطبق قائمة ألامراض املهنية املعتمدة في القطاع العمومي على أعوان قوات 

 .ألامن الداخلـي

حدث، باإلدارة ذات النظر، لجنة طبية لحوادث الشغل  - 1الفصل  
ُ
ت

، وهي "اللجنة الطبية"وألامراض املهنية، يشار إليها، بهذا القانون، بعبارة 

مكلفة بالبت في الصبغة املهنية للحادث أو للمرض وفي كافـة املسائل املتعلقـة 

تلف آلاالت خبعالج املتضرر بداخل البالد أو خارجها واستعانته بالغير أو بم

واملنافع ألاخرى وبتحديد نسبة العجز املستمر الناتج عن السقوط ومراجعتها، 

 .وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر

 .تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى املحكمة لادارية

ُيسند التصرف في نظام التعويض، املنصوص عليه بهذا القانون،  - 1الفصل  

 : إلى

إليها بالنظر السلك املعني، فيما يتعلق باإلسعاف والعالج ومنح  علادارة الراج-

رأس املال أو الجراية التعويضية، بالنسبة إلى املتضررين الذين هم في وضعية 

 املباشرة،

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمنح -

ر املحال على التعويضـات عن العجز املستمر عن العمل لفائدة العون امل تضر 

 .التقاعد، أو عن وفاته لفائدة أولي الحق منه
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حمل ألاعباء املالية لهذا النظام على ميزانية لادارة ذات النظر التي تتولى  
ُ
وت

دفع مبالغ التعويضات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، 

فه  .فيما يتعلق بمجال تصر 

الضرر الذي ال يتم تعويضه على أساس أحكام  فيما يتعلق بجبر - 2الفصل  

هذا القانون، يحتفظ العون املتضرر أو أولي الحق منه بحق مطالبة مرتكب 

وال تجوز . بتعويض الضرر الحاصل له وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الخطأ

مطالبة لادارة ذات النظر أو مستخدميها بالتعويض عن الضرر على أساس 

د من جانبهم أو عن  خطأذا كان ناتجا عن إقانون آخر إال  يكتس ي  خطأمتعم 

  .صبغة جزائية

في جميع الحاالت، ولو في صورة ثبوت مسؤولية الغير عن حادث  - 1الفصل  

الشغل أو املرض املنهي، فإن لادارة ذات النظر والصندوق الوطني للتقاعد 

ملنافع املخولة اوالحيطة الاجتماعية يتوليان، كل  فيما يخصه، صرف جميع 

للعون املتضرر أو ألولي الحق منه وفقا ألحكام هذا القانون، ولإلدارة ذات 

النظر الحـق في الرجوع بهذه املصاريف على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن 

وال تعارض لادارة بالصلح . الحـادث أو املرض املهنـي، لدى املحاكـم املختصة

ر املتسبب في الحادث أو املرض املنهي إال إذا تمت ياملبرم بين العون املتضرر والغ

دعوتها بمكتوب مضمون الوصول مع لاعالم بالبلوغ إلى املشاركة في هذا 

 .الصلـح

يسقط الحق في القيام بالدعاوى بشأن التعويضات املستحقة  - 8الفصل  

 طبقا لهذا القانون بانقضاء عامين بداية من تاريخ التئام الجروح أو البرء

من مجلة الالتزامات  270الظاهر أو وفاة العون، مع مراعاة أحكام الفصل 

ر  .والعقود، بالنسبة إلى القص 



  

164 

 

          وتمنح لاعانة العدلية وجوبا، عند الطلب، للمتضرر من حادث الشغل  

 .أو املرض املنهي، أو ألولي الحق منه لدى كافة املحاكـم

 البــاب الثانـي 

 بحادث الشغل أو باملرض املنهي إجراءات لاعالم

يتعيـن على املتضرر من حادث الشغل، مهمـا كانت خطورته، أن  – 7الفصل 

يعلـم بنفسه أو بواسطة غيره رئيسه املباشر، بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، 

وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه يومان من أيام العمل 

 .لة القوة القاهرة أو العذر الشرعيااملواليـة للحادث إال في ح

يتعين على الرئيس املباشر للمتضرر أو أحد مأموريه أن يصرح  – 02الفصل  

بالحادث لدى اللجنة الطبية املعنية عن طريق التسلسل لاداري وذلك في 

أيام من أيام العمل املوالية إلبالغه بالحادث، ويحرر التصريح ( 2)ظرف ثالثة 

املؤرخ في  الاجتماعيةلألنموذج املعد بقرار من وزير الشؤون  في نظيرين طبقا

املتعلق بضبط استمارة لاعالم بحوادث الشغل وألامراض  0771فيفري  02

وإذا كان الحادث قاتال يجب أن يرفق بالشهادة الطبية املثبتة للوفاة . املهنية

 .وذلك في أجل يومين من أيام العمل املوالية للوفاة

يتعين على املتضرر من مرض منهي أو انتكاس أن يعلم رئيسه  – 00الفصل  

أيام من أيام العمل ( 1)املباشر بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة 

ابتداء من تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو لالنتكاس ويتولى الرئيس املباشر 

 .بالحادث للمتضرر إعالم اللجنة الطبية في نفس آلاجال وبنفس صيغ لاعالم

 البـاب الثالث 

 إثبات العالقة السببية بين الحادث أو املرض والعمـل
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          تعتمد بالخصوص في إثبات العالقة السببية بين الحادث  – 00الفصل 

 : أو املرض والعمل أو إثبات عكسه، الحجج التاليـة

 مضمون من امللف الطبي للعون، – (0 

م  إجراؤها ضمن السلك املعني، والتقرير لاداري تاملعاينات الرسمية التي  – (0

املفصل املثبت لنسبة الحادث أو املرض إلى العمل من عدمه، وقائمة بيان 

 أيام الانقطاع عن العمل من أجل العالج،

املعاينات الطبية املجراة والتقرير الطبي املتضمن نسبة الحادث أو املرض  –(2

 .إلى العمـل من عدمـه

رئيس املباشر للعون املتضرر، عند حصول حادث أو ظهور مرض ليجب على ا 

من شأنه تكوين الحق في التعويض، أن يجري املعاينات بجميع الوسائل 

إلثبات مصدر الجروح الحاصلة أو املرض، كما يجب تحرير كل محضر والقيام 

بكل إجراء إن لزم ذلك، إلثبات العالقة السببية بين الحادث أو املرض، الذي 

 .مت معاينته، والعمل من عدمهت

يتوقف الانتفاع بقرينة نسبة الحادث أو املرض إلى العمل على  - 02الفصل  

تحرير تقرير في معاينته عند حصول الحادث أو عند ظهور املرض، من قبل 

طبيب برتبة مساعد استشفائي جامعي على ألاقل اختصاص ي في الحالة 

 .ضرر لاثبات بجميع الوسائلتاملعنية، وفي صورة التعذر يمكن للم

 بشأن إقرار العالقة السببية بين  – 01الفصل  
 

على اللجنة الطبية الـبت

الحادث أو املرض والعمل من عدمها، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد بداية 

 .من تاريخ استالمها للملف

 ال ينسب الحادث أو املرض إلى العمـل - 01الفصل  



  

166 

 

فعل العون وكان تطوره غير مرتبط بظروف العمـل  ىإذا كان راجعا إل –(0: 

 .وإن ظهر أثناء القيام بالعمل

إذا كـان ناتجـا عـن سبب يمـكن فصله عن العمل وإن حدث في زمن  –(0 

 .ومكان العمـل

إذا حصل للعون وهو في حالة تخل عن العمل أو بحالة إيقاف تحفظي  – (2 

منهي أو في حالة  لخطأجل ارتكابه أالرتكابه لجريمة أو إيقاف عن العمل من 

 .الخروج عن الانضباط أو ارتكاب مخالفة للتراتيب لادارية

 .إذا كان العون املتضرر تسبب عمدا في الحادث أو في املرض – (1 

 لرابعاالبـاب  

 حقوق املتضرر من حادث الشغل أو املرض املنهي

ي، ودون اعتبار للعون املتضرر من حادث شغل أو من مرض منه - 02الفصل 

 : ألقدميته في العمل، الحق فـي

 .لاسعاف والعالج الذي تتطلبه حالته - 

تعويض ألاعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها، إذا كـان العجـز  - 

ر ذلـك  .املستمر يبر 

لابقاء على ألاجر وتوابعه طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل، مع املحافظة  - 

 .التدرج والترقيـة يعلى الحق ف

تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز املستمر، قابلة  - 

 .لالنتقال لفائدة أولي الحق منه في حالة وفاته، وفقا ألحكام هذا القانـون 
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 القسـم ألاول  

 لاسعـاف والعـالج

ل لادارة ذات النظر بمصاريف إسعاف أعوان قوات ألا  – 01الفصل 
 
من تتكف

الداخلي املنتفعين بأحكام هذا القانون واملصابين بجروح ناتجة عن حوادث 

شغل أو أمراض مهنية وكـل عالج طبي أو جراحي وألادوية التي يتطلبها ذلك، 

بداية من تاريخ حصـول حادث الشغــل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض 

 .املهنـي

لطبية بطاقة عالج مجاني مبين بها اوتسند إلى املعني باألمر، من قبل اللجنة  

ل له الانتفاع مجانا بالعالجات الطبية أو  نوع الجروح أو املرض، وتخو 

الجراحية والحصول على ألادوية والقبول بمستشفيات قوات ألامن الداخلي 

        واملستشفيات العسكرية وبالهياكل العمومية للصحـة، في حدود الجروح 

ـا، وإن اقتض ى الحال في صورة عدم توفر الاختصاص هأو ألامراض املبينة ب

املطلوب باملستشفيات والهياكل املذكورة، قبول املعني باألمر بمؤسسة 

استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة أو بمؤسسة استشفائية خارج 

ل لادارة ذات النظر، في . تراب الجمهورية، بعد موافقة اللجنة الطبية وتتحم 

، إلى جانب مصاريف العالج، مصاريف السفر إلى الخارج وكذلك ةهذه الحال

 .مصاريف نقل الجثمان والدفن في صورة الوفـاة

تتولى كل إدارة إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بخصوص القبول  

باملستشفيات العسكرية والانتفاع بالخدمات املذكورة بالفقرة الثانية من هذا 

 .الفصل

ـل لادارة ذات النظر مصاريف نقل العون املتضرر وتنقله ت – 08الفصل  تحم 

ذهابا وإيابا إلى املكان الذي تتم معالجته فيه، كما تتحمل، عند الاقتضاء، 
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مصاريف نقله أو تنقله إلى املكان الذي يتلقى فيه العالج املختص املأذون به 

تضرر ملوتتحمل كذلك مصاريف نقل مرافق العون ا. من الطبيب املباشر

 .وإقامتهما، إذا كانت الحالة الصحية للعون تستوجب استعانته بالغيـر

ر اختيار الطبيب والصيدلي، وعند  – 07الفصل   يمكن للعون املتضر 

 .الاقتضاء، املعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهـم

ولة في ذوتتكفل لادارة ذات النظر، في هذه الحالة، بإرجاع املصاريف املب 

 .حدود التعريفة الرسميـة

ضة  - 02الفصل   يستحق العون املتضرر جميع آلاالت التقويمية وآلاالت املعو 

. واملنافع التي تستوجبها حالته الصحية، وذلك بعد موافقـة اللجنـة الطبية

وتتحمل لادارة ذات النظر مصاريف شـراء وإصالح وتعويض آلاالت ولوازمها ما 

 .مستوجبـا ادام استعماله

ويتم  تركيب آلاالت تحت رقابة لادارة ذات النظر، ويعتبر املتضرر مسؤوال  

 .عن آلاالت املوضوعة تحت تصرفه، وتبقى هذه آلاالت ملكا للدولـة

 القسـم الثاني 

 حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل

غل أو عن شفي صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث  - 00الفصل 

مرض منهي، يحتفظ العون املتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع املنح 

والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على 

    استئناف عمله أو إلى أن ُيحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل 

 .أو أن يتوفى
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بهذا الفصل بناء على مقرر من اللجنة  اوينقطع صرف املنافع املنصوص عليه 

ر، دون سبب وجيه، عن اتباع العالج  الطبية في صورة امتناع العون املتضر 

 .املأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبيـة

 القسـم الثالث 

 حقوق العون في حالة العجز املستمر

قوط من حادث شغل أو من سيستحق العون، الذي نتج له  - 00الفصل 

           مرض منهي تولد عنه عجز مستمر، تعويضا ماليا إما في شكل رأس مال 

ويعتبر عجزا مستمرا، العجز . أو جراية، وفقا للشروط املبينة بهذا القانون 

الذي يبقى بعد التئام الجرح الناتج بسـبب حادث الشغل أو بعد البرء 

 .الظاهري من املرض املهنـي

 لقسم الفرعي ألاول ا 

 السقوط املوجب للتعويض

، وتؤخذ بعين  – 02الفصل  يحدد التعويض على أساس نسبة العجز املستمر 

الاعتبار للغرض حاالت السقوط الناتج عنها عجز مستمر تفوق نسبته خمسـة 

 .(%1)باملائة 

يستحق التعويض عن العجز املستمر اعتبارا من تاريخ حصول حادث الشغل 

 .يخ أول معاينة طبية للمرض املهنـير أو تا

 القسم الفرعي الثاني 

 تحديد نسبة العجـز املستمر  
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عند التئـام الجرح الناتج عن حادث الشغل أو البرء الظاهري من  - 01الفصل 

ر على اللجنة الطبية  املرض املنهي، ُيعرض امللف الطبي للعون املتضر 

 .لتحديد نسبة العجز املستمـر   من هذا القانون، 1املنصوص عليها بالفصل 

، حساب النقص الحاصل في قدرة العضو   ويقصد بنسبة العجز املستمر 

املصاب على أداء وظيفته الطبيعية أو النقص الحاصل في القدرة املهنية 

للعون املتضرر والناتج عن حادث الشغل أو املرض املنهي، بالقياس إلى القدرة 

 .أو عند أول معاينة طبية للمرض ثالتي كانت له عند وقوع الحاد

في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز املستمر  

على أساس ضم  مختلف نسب عجز املتضرر، بعد طرح كل واحدة منها من 

 .نسبة طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق

تفوق النسبة  نال يمكن، في صورة حوادث متتالية لحقت بعضو واحد، أ 

دة لفقدان العضو بكاملـه  .الجملية للعجز، النسبة املحد 

ر من اللجنة الطبية، حسب   يتم تحديد نسبة العجز املستمر، بمقتض ى مقر 

ه  ر وسن  نوع لاصابة ودرجة خطورتها والحالة الصحية العامة للمتضر 

ي، طبقا نهوإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهالته ومستوى اختصاصه امل

وإذا تبين للجنة الطبية أن حالة . للجدول القياس ي املعتمد بالقطاع العمومي

السقوط املعروضة على نظرها ال تتطابق مع أي بيان بالجدول القياس ي فإنها 

 .تتولى تحديد النسبة العادلة للعجز وفق خصوصيات الحالة املعنية

 القسم الفرعي الثالث 

 مقدار التعويـض
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وتقل  %(  1)إذا كانت نسبة العجز املستمر تفوق الخمسة باملائة  - 01الفصل 

فإن التعويض يكون في شكل رأس مال يساوي %(  01)عن خمسة عشر باملائة 

ثالث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مقدارها حاصل 

نة يضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معا

 .طبية للمرض، في نسبة العجز

وستـة وستين %(  01)إذا كانت نسبة العجز املستمر، بين خمسة عشر باملائة  

فإن التعويض يكون في شكل جراية تعويضية تساوي حاصل %(  22)باملائـة 

ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة 

ز بعد تخفيضها إلى النصف، بالنسبة إلى الجزء جطبية للمرض في نسبة الع

منها، وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء %( 12)الذي ال يتجاوز خمسين باملائة 

 .%(12)الذي يتجاوز الخمسين باملائة 

يتم تحديد % ( 22)في حالة تجاوز نسبة العجز املستمر الستة والستين باملائة  

ر، عندما يكون في ممبلغ الجراية التعويضية املستحقة  ن قبل العون املتضر 

ويساوي مبلغها، . وضعية مباشرة، وفقا ألحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل

عند إحالته على التقاعد من أجل العجز النهائي عن العمل، حاصل ضرب آخر 

أجر شهري للمعني باألمر، خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد، في 

 .نسبة العجـز

يتم الترفيع في الجراية التعويضية عن العجز املستمر بنسبة  - 02صل فال 

 : لكل  ولد في الكفالة في حدود ثالثة أوالد وذلك%( 02)عشرة باملائة 

 حتى بلوغ سن السادسة عشرة دون أي شرط، - 

حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة  -

 يم الثانوي أو للتكوين املنهي،لعمومية أو خاصة للتع
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 حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا، -

 ما لم يتوفر الكسب، بالنسبة إلى البنت، أو لم تجب نفقتها على زوجهـا، -

دون تحديد للسن  إذا كان الولد مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر  -

ـرنإطالقا على تعاطي أي   .شاط مؤج 

يتـم  الترفيع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة خمسة وعشرين  – 01الفصل  

بعد موافقة اللجنة الطبية، عندما تستوجب حالة املتضرر من %( 01)باملائة 

 .حادث الشغل أو املرض املنهي الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية

ل الجراية التعويضية ع - 08الفصل   العجز املستمر أو الوفاة باعتبار  نتعد 

ر مستوى ألاجور، وفقا للتشريع الجاري به العمل املنطبق على القطاع  تطو 

 .العمومي

ر السن  القانونية للتقاعد  تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ العون املتضر 

باعتبار فترة الانتفاع بالجراية التعويضية كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع 

 .ا مساهماته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعـد والحيطة الاجتماعيـةهخالل

يتم صرف رأس املال لفائدة املتضرر دفعة واحدة ويتم صرف  - 07الفصل  

الجرايات التعويضية مشاهرة مع املرتب الشهري، بالنسبة إلى ألاعوان 

 .لتقاـعدااملباشرين، ومع جراية التقاعد، بالنسبة إلى ألاعوان املحالين على 

غير أنه ال يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجراية التعويضية  

من ألاجر %( 022)وجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة مائة باملائة 

وعندما تكون حالة املتضـرر مستوجبـة . املعتمد في حساب جراية التقاـعد

يتم الترفيع في هذا الحد  ألاقص ى إلى  ،لالستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية

  .(%001)مائة وخمسة وعشرين باملائة 
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يكون رأس املال والجراية التعويضية غير قابلين لإلحالة وال للحجز بعنوان 

 .ألاداء على املرتبات وألاجور 

 الباب الخامس 

 حقوق أولي الحق من العون املتضرر في صورة الوفاة

الشغل أو املرض املنهي في وفاة العون ينتفع  ثإذا تسبب حاد - 22الفصل 

القرين الباقي على قيد الحياة وألايتام بالجراية التعويضية، وفي حالة 

انعدامهم أو في حالة وفاتهم بعد وفاة العون أو في صورة سقوط حقوقهم في 

ى الذين كانوا 
 
الجراية، فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون املتوف

 .فالته في تاريخ الوفاةكفي 

تضبط مبالغ الجرايات املسندة إلى ألارامل وإلى ألايتـام على  - 20الفصل  

أسـاس نسبة مائوية من آخر أجر شهري خام للعون املتوفـى نتيجة حادث 

 : الشغل أو املرض املنهي كما يلـي

ر جراية القرين بثمانين باملائة  -  عون لمن ألاجر، إن لم يكن ل%( 82)تقد 

  .املتوفى أوالد يستحقون جراية بموجب هذا القانون 

 تخفض جراية القرين، إذا كان للعون املتوفى أوالد يستحقون جراية ألايتام، - 

%( 22)لفائدة الولد الواحد وبثالثين باملائة %( 02)وذلك بنسبة عشرين باملائة 

بلغ عددهم الثالثة  لفائدة ألاوالد إذا%( 12)لفائدة الولدين وبأربعين باملائة 

 .فأكثـر

إذا كان ألاوالد يتامى ألابوين أو تم تعليق حق القرين الباقي على قيد الحياة  - 

من هذا القانون، تقدر الجراية بخمسين  22في الجراية، وفقا ألحكام الفصل 

%( 22)من أجر العون املتوفى ليتيم واحد، وبستين باملائة %( 12)باملائة 
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لثالثة أيتام، وبثمانين باملائة %( 11)بخمسة وسبعين باملائة و ليتيمين اثنين، 

 .ألربعة أيتام فما فوق %( 82)

ويضبط مقدار الجراية التعويضية املسندة إلى ألاصول الذين كانوا في كفالة  

ى بعشرين باملائة 
 
من آخر أجر شهري خام له بالنسبة إلى %( 02)العون املتوف

لغ الجملي للجرايات املدفوعة نسبة ستين بكل منتفع، دون أن يتجاوز امل

 .من هذا ألاجر%( 22)باملائة 

يتمتع بالجراية التعويضية املسندة إلى ألايتام أوالد العون املتوفى  - 20الفصل  

من  02الذين كانوا في كفالته، وذلك وفق الشروط املنصوص عليها بالفصل 

 .هذا القانون 

سقط حقهم في الجراية منهم إلى بقية  نويرجع نصيب ألايتام املتوفين أو م 

ر  .ألايتام القص 

ق صرف الجراية التعويضية املسندة إلى القرين الباقي على  - 22الفصل  
 
يعل

 .قيد الحياة في حالة الزواج من جديد

وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحالل عقدة اـلزواج، يستأنـف ـصرف  

ا، عند الاقتضاء، باعتبار مختلف هالجرايـة التعويضية مع مراجعة قيمت

 .التعديالت الحاصلة مدة الانقطاع

في حالة وفاة العون املتمتع بجراية تعويضية أو بالحق في جراية  - 21الفصل  

، تنتقل حقوقه إلى أولي الحق منه وفقا  تعويضية بسبب العجز املستمر 

ويتم . ن من هذا القانو  22و  20و  20للقواعد املنصوص عليها بالفصول 

حساب مبالغ جراياتهم على أساس مقدار الجراية املستحقة من العون 

ـى
 
 .املتوفـ
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 الباب السادس

 مراجعة مقدار التعويـض

يمكن للعون املنتفع برأس مال أو بجراية تعويضية عن العجز  - 21الفصل 

املستمر  أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية، ملراجعة نسبة العجز املستمر في 

ة حصول تعكر أو تشعب في السقوط الذي استحق  على أساسه رأس املال لحا

مة من طبيب اختصاص ي في هذا 
 
أو الجراية، ويرفق املطلب بشهادة طبية مسل

 .السقوط

كما يمكن للجنة الطبية أن تخضع، من تلقاء نفسها، العون املنتفع بالجراية 

 .التعويضية للمراقبة الطبية لنسبة العجز

ر طبيعة هذا سيعتبر ال  ر إذا تفاقم العجز الناتج عنه دون أن تتغي 
 
قوط قد تعك

 .السقوط

د عنه سقوط آخر له عالقة بالسقوط  
 
ب إذا تول ويعتبر السقوط قد تشع 

 .الذي استحق العون على أساسه الجراية

إذا عاينت اللجنة الطبية، إثر إخضاع العون املتضـرر لفحص  - 22الفصل  

ـر  أو
ُّ
ب السقوط، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز املستمر  ويتم  طبي، تعك تشع 

غير أنه إذا ثبت لها، من نتائج هذا . على أساس ذلك الترفيع في مقدار التعويض

الفحص الطبي، انخفاض في نسبة العجز، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز 

 .ويتم على أساس ذلك التخفيض في مبلغ الجرايـة

            رفيع أو التخفيض في الجراية من تاريخ معاينة تعكر تويسري مفعول ال 

 .أو تشعب السقـوط أو انخفاضـه
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ر من اللجنة   يتم البت في طلب مراجعة نسبة العجز املستمر  بمقتض ى مقر 

دها بمطلب املراجعـة  .الطبية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعه 

ئيا بمراجعة الجراية التعويضية، ايبقى الحق في املطالبة قض - 21الفصل  

استنادا إلى تفاقم عجز املتضرر، قائما مدة عامين بداية من تاريخ معاينة 

 .تفاقم العجز الناتج عن حادث الشغـل أو عن املرض املهنـي

رر بسبب تفاقم عجزه الناتج عن حادث الشغل أو املرض   ي املتض 
 
وإذا توف

ة بتقدير جديد للتعويضات املمنوحة، في باملنهي، يحق ألولي الحق منه املطال

 .ظرف نفس ألاجل املنصوص عليه بالفقرة ألاولى من هذا الفصـل

ُيمنح حق طلب املراجعة كذلك إلى العون املنتفع بجراية  - 28الفصل  

   تعويضية من أجل فقدان عين أو طرف من ألاطراف، إذا فقد العين الثانيـة 

ادث أو مرض ال ينسب إلى العمل والحق للتمتع ـأو الطرف الثانـي، على إثر ح

بالجراية، بما يجعله مصابا بعجز مطلق، وذلك دون الحصول على تعويض 

  .من الغير املسؤول عن هذا السقوط الجديد

ع الجراية في هذه الحالة باعتبار تقدير نسبة العجز بمائة باملائة  
 
رف

ُ
 %).022)وت

 البـاب السابـع 

 ض عن العجز املستمر  يتصفية ومنح التعو 

تتم تصفية ومنح رأس املال والجرايات التعويضية عن حوادث  - 27الفصل 

ل من رئيس لادارة ذات النظر، 
 
الشغل وألامراض املهنية، بمقتض ى قرار معل

 .بناء على مقرر اللجنة الطبية املتضمن تحديد نسبة العجز املستمـر  

 .ل على مراجعة الجراياتصتنسحب أحكام الفقرة ألاولى من هذا الف 
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 البـاب الثامـن

 أحكام خاصة بأولي الحق من ألاعوان املفقودين

        في حالة فقدان عون قوات ألامن الداخلي أثناء مباشرته لعمله  - 12الفصل 

أو بمناسبته، سواء داخل البالد التونسية أو خارجها، في ظروف من شأنها جعل 

ينة موته، فإنـه يتـم تحرير تقرير في فقدانه احياته في خطر دون أن تتم مع

 .والتصريح قضائيا بوفاته وفقا للتشريع الجاري به العمـل

ُيصرف لفائدة أولي الحق من العون املفقود كامل أجره من تاريخ  - 10الفصل  

 .فقدانـه

وإذا تم التصريح قضائيا بوفاته، فإن أولي الحق منه يستحقون جراية تعويضية  

 .من هذا القانـون  22إلى  22ام الفصول من كوفق أح

 البـاب التاسـع 

 أحكـام انتقالية وختاميـة

تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل وألامراض املهنية  - 10الفصل 

تضرر منها أعوان قوات ألامـن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا  التي

 ا نسبة العجزهالقانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأن

وبالنسبة إلى شهداء قوات ألامن الداخلي، تنسحب أحكام هذا القانون بأثر رجعي 

 0200بداية من أول شهر مارس 

 .تلغـى ألاحكام السابقة املخالفة ألحكام هذا القانون  – 12الفصل 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين  

 ةالدول

 .0202ديسمبر  07تونس في 

 رئيس الجمهورية

 يقمحمد املنصف املرز 


