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ــرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد  ــ ــ ــ يتعلق بضبط دليل إجراءات العام  2014سبتمبر  19في رخ مؤ 2014لسنة  02قــ
 وبنشره لهيئة الحقيقة والكرامة

 
 ، قة والكرامةهيئة الحقي إّن مجلس

 ،منه 148ديباجته والفصل خاصة ولتونسية اية ورلجمهور استدالعه على اطبعد 

 ،ميةولعمط اللسلقت لمؤم ايظبالتنق لمتعلا 2011يسمبر د 16في رخ لمؤا 2011لسنة  6دد لتأسيسي عون القاناعلى و

 بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمهاق لمتعلا 2013ديسمرب  24في رخ لمؤا 2013لسنة  53دد ألساسي عون القاناعلى و

املتعلق بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة  2014جوان  12املؤرخ يف  2014لسنة  17وعلى القانون األساسي عدد 
 ،2011فيفري  28و 2010ديسمرب  17بالفرتة املمتدة بني 

 ملتعلق بتسمية أعضاء هيئة احلقيقة والكرامة ودعوهتم لالجتماع،ا 2014ماي  30املؤرخ يف  2014لسنة  1872وعلى األمر عدد 

 املتعلق بضبط النظام الداخلي هليئة احلقيقة والكرامة، 2014نوفمرب  22املؤرخ يف  2014لسنة  1وعلى القرار عدد 

 
 : ما يليّرر  ق 

 هبذا القرار : متت املصادقة على دليل اإلجراءات هليئة احلقيقة والكرامة امللحقالفصل األول

: ينشر هذا القرار مع نص دليل اإلجراءات هليئة احلقيقة والكرامة بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية وباملوقع الرمسي هليئة الفصل الثاني
 احلقيقة والكرامة.

 
 عن جملس هيئة احلقيقة والكرامة

 الرئيسة

 سهام بن سدرين

 
 
 

 الجمهورية التونسية 

République Tunisienne 
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 والكرامةدليل اإلجراءات العام لهيئة الحقيقة 

 
 الباب األّول : الواردات

وبإجراءات التحقيق  : يضبط هذا الدليل اجراءات معاجلة كل امللفات والوثائق الواردة على هيئة احلقيقة والكرامة والصادرة عنها1الفصل
 يف امللفات املعروضة عليها.

 : تتمثل الوثائق الواردة على اهليئة يف: 2الفصل

  رف يف الشؤون اإلدارية و املالية وغريها. الوثائق املتعلقة بالتص -

 الشكاوى والعرائض املتعلقة باالنتهاكات. -

املؤرخ  2013لسنة  53الوثائق املتعلقة مبرجع نظر هيئة احلقيقة والكرامة على حنو ما مت حتديده بالقانون األساسي عدد   -
 12املؤرخ يف  2014لسنة  17ها والقانون األساسي عدداملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمي 2013ديسمرب  23يف 

 28و 2010ديسمرب  17املتعلق بأحكام مّتصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفرتة املمتدة بني   2014جوان 
 .2011فيفري

 : يتوّّل مكتب الضبط تسجيل كل الواردات سواء كانت مادية أو إلكرتونية. 3الفصل

 ات على رئيس اهليئة الذي يأذن بتوجيهها إّل اهليكل املختص وتستثىن من ذلك كل املراسالت الشخصية.حتال كل الوارد

يدّون مكتب الضبط كل املراسالت الواردة عن اهليئة يف سجل خاص ورقي والكرتوين يوثق عددها وتارخيها وموضوعها واجلهة املرسلة 
 اليها.

مىت تلّقوا مباشرة وثائق مادية أو إلكرتونية ختّص أعمال اهليئة إحالتها فورا على مكتب  : على كل أعضاء اهليئة وأعواهنا 4الفصل 
 الضبط.

: يتعنّي على مكتب الضبط مىت كانت الواردات تقتضي تسليم وصل التثّبت من مطابقة الوصل للوثيقة األصلّية ومن عدد 5الفصل
 الوثائق.

يفتح لدى مكتب الضبط سجّل خاص يدّون به عدد وتاريخ قيام كل شخص مادي أو معنوي مبّد اهليئة بوثائق أو تصاريح  : 6الفصل 
 يقوم مكتب الضبط بتسليم وصل يف ذلك. حول ما بلغ إليه من معلومات تندرج ضمن مهام اهليئة.

 :  يفتح ملف لكل شكاية ترد على مكتب الضبط و يسند له عدد.  7الفصل 

: تضع هيئة احلقيقة والكرامة نظاما مؤّمنا للتصرف يف وثائقها واملعلومات الواردة عليها للمحافظة عليها من كل ضياع أو  8لفصل ا
 ويف كل احلاالت تكون لكل ملف مادي نسخة إلكرتونية يتم خزهنا يف موزع معد للغرض. ضرر أو اتالف.

 الباب الثاني : الصادرات

ة تفويض امضاءه كتابيا اّل رؤساء اللجان خبصوص املراسالت يف حدود اختصاصاهتم، وحتال املراسالت على : لرئيس اهليئ9الفصل  
وميكن لرئيس اهليئة سحب التفويض واعالم  رئيس اهليئة للنظر واالطالع واالذن بإمتام اجراءات املراسلة عرب مكتب الضبط املركزي.

 جملس اهليئة بذلك.

خاصة مبجلس  -جيب على اللجان وضع املعلومات اليت هتم املراسالت ومشاريع أعماهلا مسبقا ضمن تطبيقة إعالمية :  10الفصل 
 لتمكني كل األعضاء من االطالع عليها. -اهليئة 
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عها : يدّون مكتب الضبط كل املراسالت الصادرة عن اهليئة يف سجل خاص ورقي والكرتوين يوثق عددها وتارخيها وموضو 11 الفصل
 واجلهة املرسلة اليها.

 .حتفظ نسخ الصادرات يف أرشيف خاص باجلهة املصدرة هلا ونسخة ثانية باألرشيف املركزي للهيئة :12الفصل 

توّجه كل املراسالت الصادرة عن اهليئة مبا يف ذلك املتعّلقة بالتصّرف اإلداري و املايل وفق الصيغ اإلدارية مامل يقتض  :13الفصل
 تشريعي أو ترتييب صريح. خالف ذلك نص

يكون استدعاء األطراف أو غريهم للمثول أمام اهليئة أو أمام اللجان مبقتضى مكتوب مضمون الوصول مع االعالم  :14الفصل
 بالبلوغ، أو بواسطة عدل تنفيذ أو بأي طريقة ترتك أثرا كتابّيا.

فته وتاريخ احلضور وأن عدم احلضور ال يوقف النظر يف امللف يتّم التنصيص باالستدعاء على اجلهة املستدعية واسم املستدعى وص 
 من القانون األساسي. وكل ذلك وفق أمنوذج يصادق عليه جملس اهليئة. 66وكذلك التنصيص على منطوق الفصل 

ؤه للحضور يف يف صورة عدم حضور املستدعى يف ظرف عشرة أيّام ابتداء من اليوم احملدد باالستدعاء فإنه يعاد استدعا :15الفصل 
 أجل مثانية أيام ابتداء من التاريخ احملّدد باالستدعاء الثاين.

من قانون العدالة االنتقالية على املستدعى، ميكن أن حيّرر يف ذلك حمضر حيال إّل  66ويف صورة عدم احلضور وانطباق أحكام الفصل  
 النيابة العمومية طبقا للفصل املذكور.

 لشكايات والملفاتالباب الثالث : التعهد با

 : يتم التعّهد بامللفات من قبل اهليئة وفقا إلحدى الصيغ التالية: 16الفصل

 .التصريح املباشر من قبل الضحايا أو من ميثّلهم 

 .التصريح املباشر من قبل املبلغني عن انتهاكات 

 .الرسائل الربيديّة العادية أو مضمونة الوصول أو اإللكرتونية 

  اهلاتفية.االتصاالت 

 .التعّهد التلقائي من قبل اهليئة 

 .مبوجب إحالة من اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد أو من أي جهة رمسية أخرى 

 :يتوّل عون االستقبال التثبت من هوية املصرح مث متكينه من تسجيل شكايته.17الفصل

تاريخ التصريح وإمضاء العون والعدد الرتيب والوثائق  يسّلم عون االستقبال إّل مقدم الشكاية وصال يف تقدميها يتضمن :18الفصل
 املصاحبة.

: ال يتسّلم مكتب اهليئة من املصرّحني أو من ميثّلهم ااّل نسخا من امللفات، إّما مقدمة من املعنيني أو جمراة على عني املكان 19الفصل 
 من طرف مصلحة النسخ للهيئة .

بة هلا ملكا ملن تقّدم هبا، إال أنه منذ إيداعها لدى اهليئة تصبح هذه الوثائق حتت ذّمة : تبقى الشكايات والوثائق املصاح20الفصل 
 اهليئة. وميكن للمعين باألمر اسرتجاع وثائق سّلمها للهيئة بطلب يقّدم اّل رئيسة اهليئة.

 ميكن ألي شخص تقدمي افادته مع اختاذ اهليئة اجراءات للمحافظة على سرية هويته. :21الفصل 

يف صورة ما إذا تقدم أي مواطن مباشرة إّل اهليئة أو احد مكاتبها اجلهوية لإلعالم باقرتاف أعمال تشكل انتهاكات أو  :22لفصل ا
 لإلدالء حول مسائل تعهدت هبا اهليئة تتوّل مصلحة االستقبال قبول هذه التصاريح وتدوينها مبحضر ميضيه من قام باإلعالم .

 حيال حمضر اإلعالم فورا إّل رئيس اهليئة. ستنجاد بأي عضو من جملس اهليئة لقبول التصرحيات.ميكن ملصلحة االستقبال اال
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: يف صورة تلقي هيئة احلقيقة والكرامة ملكاملات هاتفية تتعلق بوقائع ميكن أن تشكل انتهاكات يتعني على موزع اهلاتف  23الفصل
 إحالتها إّل مصلحة االستقبال.

ل تسجيل حمتوى هذه املكاملة على دفرت معد للغرض مع بيان تارخيها وساعتها واسم املخاطب ورقم هاتفه تتوّل مصلحة االستقبا
 وموضوع احملادثة.

املؤرخ يف  2013لسنة  53إذا بلغ إّل أحد أعضاء اهليئة أو أعواهنا علم بأفعال تشكل انتهاكات على معىن القانون عدد  :24الفصل 
 يعرض رئيس اهليئة املسألة على أول اجتماع جمللس اهليئة. فإنه يعلم بذلك فورا رئيس اهليئة. 2013ديسمرب  23

 االقتضاء اإلذن بفتح ملف تعهد تلقائي للبحث يف املوضوع. يتداول جملس اهليئة يف هذه املسألة وميكنه عند

 الباب الرابع : أعمال التحقيق

 القسم األّول: االختبار

يتم اقرتاح اخلبري من قبل رئيس اللجنة  ميكن لكل جلنة خمتصة كلما اقتضت الضرورة ذلك اللجوء إّل إجراء  اختبار.  :25الفصل 
 والتنصيص على ذلك ضمن حمضر اجللسة.املختصة بعد مداوالت هذه األخرية 

 : حتدد اللجنة املختصة مأمورية االختبار بكل دقة وحتدد للخبري أجل اجناز املهمة. 26الفصل 

 أعمال اخلبري واجتهاداته ال تقّيد اهليئة.   : 27الفصل 

 القسم الثاني: المعاينات

قيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت واألدوات املستعملة ذات تتوّل هيئة احلقيقة والكرامة إجراء املعاينات وال :28الفصل 
 الصلة باالنتهاكات موضوع حتقيقاهتا وذلك وفق القواعد التالية:

 احرتام التوقيت القانوين لدخول حمالت السكىن بني السادسة صباحا والثامنة ليال  -

 او من االجوار حضور املعين باألمر وان تعذر فشاهدين من سكان احملل -

 اصطحاب امرأة امينة عند االقتضاء  -

 حترير حمضر احلجز ملحقا به قائمة يف احملجوزات  -

 إيداع احملجوز يف صندوق الودائع التابع لرئاسة اهليئة  -

 ميكن للهيئة االستعانة يف ذلك بأعوان السلطة العامة

التفتيش أو احلجز يتضمن التنصيصات الالزمة ملوضوعه وتفويضا امسيا للفريق تعّد اهليئة منوذج إذن يف إجراء املعاينة أو  :29الفصل 
 املكّلف ، كما تعد منوذجا يف احملضر.

من قبل عضوين جمللس اهليئة يعينهم اجمللس مصحوبني باحملقق املكلف بامللف  28تتم االعمال املنصوص عليها بالفصل  :30الفصل 
 عواهنا. حيرر الفريق املكلف حمضرا يف املعاينات واحلجوزات اليت يقوم هبا.وحبضور مقرر يعينه رئيس اهليئة من أ

 املعاينة والتفتيش واحلجز باحملالت العمومية أو اخلاصة وذلك بكل مكان من تراب اجلمهورية التونسية. جترى اعمال :31الفصل 

يش او احلجز، حيرر حمضر يف الغرض حيال فورا على رئيس يف صورة منع أعضاء اهليئة من القيام بأعمال املعاينة او التفت: 32الفصل 
لسنة  53من القانون عدد  66اهليئة الذي يعهد به إّل النيابة العمومية هبدف القيام بالتتبعات املنصوص عليها بأحكام الفصل 

 . 2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013

 القسم الثالث: اإلجراءات التحفظية

أعضاء اهليئة أو أعواهنا وجود خطر يف حفظ الوثائق واألدلة داخل اهليئة أو خارجها أو وجود خطر لقيام إذا تبني ألحد  :33الفصل 
مرتكيب االنتهاكات بإحالة األموال واملمتلكات موضوع البحث أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو اتالفها، فإنه يقرتح على رئيس 
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من 55و 40زمة ملنع تلك االخطار مبا يف ذلك ممارسة السلطات املنصوص عليها بالفصلني اهليئة اختاذ االجراءات والتدابري الال
 .  2013لسنة  53القانون األساسي عدد

 الباب الخامس: جلسات االستماع وقاعدة البيانات

من قانون العدالة االنتقالية، جلسات استماع سرية أو  53و 39تعقد هيئة احلقيقة والكرامة، طبقا ألحكام الفصلني  :34الفصل 
علنية لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها. وتضبط اجراءات االستماع السري ضمن دليل اجراءات جلنة البحث و 

 التقصي و دليل إجراءات التحكيم و املصاحلة.

: حيق هليئة احلقيقة والكرامة القيام بالتسجيل السمعي والبصري جللسات االستماع وتوثيقها هبدف استعمال مضموهنا حلفظ  35  
 الذاكرة الوطنية ويشرتط هذا التسجيل املوافقة املكتوبة للضحية دون املنسوب اليه االنتهاك.

 تكون اجللسات العلنية مفتوحة للعموم إال أنه مينع على احلاضرين تصوير أو تسجيل حمتواها. : 36الفصل 

: ميكن جمللس اهليئة ان يرخص مسبقا لوسائل اإلعالم القيام بالنقل املباشر جللسات االستماع العلنية او تصويرها او بث  37الفصل 
 لقطات منها.

 يف اجللسات العلنية سواء كانوا ضحايا أو شهود.مينع االستماع إّل األطفال  : 38الفصل 

: ميكن جمللس اهليئة ان يرخص مسبقا لوسائل اإلعالم القيام بالنقل املباشر جللسات االستماع العلنية او تصويرها او بث  39الفصل 
 لقطات منها.

 د وكل من ترى اهليئة فائدة يف استماعه.تشمل جلسات اإلستماع العلنية الضحايا واملسؤولني عن االنتهاكات والشهو  :40الفصل  

 حيدد جملس اهليئة شروط ومعايري اختيار احلاالت اليت ستعرض على جلسات االستماع العلنية :41الفصل 

: حتدد اهليئة برناجما حلماية الشهود والضحايا تأخذ فيه كل تدابري الضرورية الكفيلة بضمان خصوصيات االستماع إّل الضحايا 42الفصل 
 خاصة النساء والفئات ذات االحتياجات اخلاصة والفئات اهلشة.و 

تتخذ اهليئة حالة حبالة كل التدابري الضرورية الكفيلة بضمان خصوصيات االستماع العلنية إّل الضحايا وخاصة النساء  :43الفصل 
 والفئات ذات االحتياجات اخلاصة والفئات اهلشة.

 ايا من االستعانة بطبيب أو أخصائي نفساين او بأي شخص آخر ترى فائدة يف حضوره.ميكن للهيئة يف هذا اإلطار متكني الضح

:  يف صورة رفض املسؤولني عن االنتهاكات من طاليب التحكيم و املصاحلة حضور جلسات االستماع العلنية تعلق إجراءات  44الفصل 
رئيس اهليئة الذي ينهيه إّل النيابة العمومية هبدف القيام بالتتبعات التحكيم و املصاحلة، و يف غريها حيرر حمضر يف الغرض حيال فورا على 

 .2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لسنة  53من القانون عدد  66املنصوص عليها بأحكام الفصل 

 تعرضت هلا ( ترصد فيها املعلومات اليت يصرح هبا الضحايا تشمل كل االنتهاكات اليتافادةقاعدة بيانات ) تضع اهليئة: 45الفصل 
 الضحية وتعتمد قاعدة البيانات هذه يف اعداد السجل املوحد لضحايا االنتهاكات.

ألعضاء اهليئة فقط حق الولوج اّل قاعدة البيانات. على انه ميكن لغري األعضاء من أعوان اهليئة الولوج لقاعدة البيانات شريطة 
 احلصول على ترخيص مسبق وفق منوذج يعد للغرض.

 سادس : أعمال اللجان المختصةالباب ال

 
: يشرف الرئيس على إدارة اللجنة وتسييرها ويضبط جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها 46فصل 

 بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
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ُتضّمن مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات يحررها كاتب اللجنة وُتمض ى من قبل رئيسها  :47الفصل 

 وجميع األعضاء الحاضرين.

 تكون لكل جلنة متخصصة كتابة تعمل حتت السلطة املباشرة لرئيس اللجنة.: 48 الفصل

كما تتوّل الكتابة مساعدة . تقوم كتابة كل جلنة حبضور االجتماعات وإعداد حماضر اجللسات وعرضها على اإلمضاء: 49الفصل 
 ب :أعضاء اللجنة يف أعماهلم وإعداد مشاريع املكاتيب وهي مكلفة خاصة 

 امللفات.حفظ   -

 مساعدة أعضاء اللجان يف إعداد امللفات. -

 مساعدة أعضاء اللجان يف القيام بكل أعمال التوثيق الضرورية. -

 متابعة املراسالت اليت تقوم هبا اللجنة. -

 القيام بكل املهام املتعلقة بأعمال اللجنة واليت يكلفه هبا رئيسها. -

ها يتوّل رئيس كل جلنة متخصصة استدعاء أعضائها لالجتماع . وتتوّل جتتمع كل جلنة متخصصة باستدعاء من رئيس: 50الفصل 
 اللجان املتخصصة ضبط صيغ واجراءات عقد اجتماعاهتا وجلساهتا وسري أعماهلا ضمن أدلة اجراءات خاصة هبا.

 حتال أعمال اللجان املتخصصة إّل جملس اهليئة لالطالع واملصادقة.: 51الفصل 

ويف صورة ما إذا كان امللف يرجع بالنظر إّل أكثر من جلنة  لفات على خمتلف اللجان وفق اختصاصاهتا.يتم توزيع امل : 52الفصل 
 واحدة يأذن رئيس اهليئة بإعداد نسخ ترسل إّل اللجنة املعنّية.

 
 فظحاب السابع : قرارات اإلحالة و الالب

يتخذ جملس اهليئة قرارا باحلفظ إذا ما تبني له أن املؤاخذات  يئة.يبت جملس اهليئة يف كل الشكاوى والعرائض املقدمة إّل اهل :53الفصل 
 .2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لسنة  53املنسوبة إّل املسؤولني ال تشكل انتهاكات على معىن القانون عدد 

 االنسان.يقرر جملس اهليئة إحالة امللف إّل الدوائر املختصة مىت ثبت له ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق 

يف صورة ما إذا قرر جملس اهليئة حفظ ملف ميكن لكل شخص مشله التحقيق يف هذا امللف أن يطلب شهادة يف حفظ  :54الفصل 
 امللف.

تسلم شهادة احلفظ من قبل رئيس اهليئة بناء على مطلب يودع مبكتب الضبط وحتدد صيغة الشهادة الحقا مبوجب قرار  :55لفصل ا 
 من جملس اهليئة.

 لباب الثامن : تتبع المخالفات ا

يتعني على كل عضو أو عون هبيئة احلقيقة والكرامة بلغ إّل علمه اقرتاف أي شخص ألعمال تشكل إحدى املخالفات  :56الفصل 
إعالم رئيس اهليئة بتلك  2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لسنة  54من القانون عدد  66املنصوص عليها بأحكام الفصل 

ينظر جملس اهليئة يف حمتوى املكتوب ويقرر عند االقتضاء إحالة امللف  يكون اإلعالم مبقتضى مكتوب يودع مبكتب الضبط. األعمال.
 على النيابة العمومية.

 الباب التاسع: التقارير و ختم االعمال

 مع رئيس اهليئة وهلذا الغرض: يتوّل نائبا الرئيس السهر على إجناز التقارير السنوية و التقرير النهائي بالتعاون :57الفصل 
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يسهر رؤساء اللجان املتخصصة على مّد رئاسة اهليئة مرة كل شهرين بكل االحصائيات املتعلقة بنشاطهم  -
ومبذكرة حتوصل مجلة ما قاموا به من أعمال وأهم املعلومات اليت يقرتحون إدراجها بالتقرير السنوي والتقرير 

 النهائي.

 حترير جزء من التقرير.يساهم كل عضو باهليئة يف  -

 : جيتمع جملس اهليئة مرة كل شهرين لضبط املالمح الكربى للتقرير والنظر يف تقدم أشغال حتريره. 58الفصل 

 جانفي من كل سنة للمصادقة على التقرير السنوي للسنة السابقة. 31:  يعقد جملس اهليئة جلسة ال تتعدى يوم 59الفصل 

 عند انتهاء املهام جلسة ممتازة للمصادقة على التقرير النهائي.: يعقد جملس اهليئة 60الفصل 

تقدم التقارير السنوية والتقرير النهائي  اّل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب ورئيس احلكومة وتنشر  :61الفصل 
 رى حيددها جملس اهليئة.بالرائد الرمسي وباملوقع االلكرتوين للهيئة كما ميكن نشرها وتوزيعها بأية وسيلة أخ

 
 
 
 
 
 




