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لجمهورية ا

 التونسية

République Tunisienne 

 ألعوان هيئة الحقيقة والكرامة التأديب جراءاتا دليل 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اإلجراءاتالتأديبيةدليل الموضوع: 

 جميع اإلدارات األشخاص المعنيين:

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التعريف األول:الفصل 

 .كرامةالحقيقة والة اإلجراءات التأديبية الخاصة بأعوان هيئيضبط هذا الّدليل قواعد 

 العقوبات:2الفصل 

 هي يشغلالذ ولنوع الوظيفارتكابهافداحة الهفوة يقع تقديرها بالنظر للظروف التي وقع فيها 

 العول المرتكب للخطإ مع النظر لفداحة ما له من نتائج.

ن مبقى وإن العقوبات التأديبية المنطبقة على األعوان حسب فداحة الهفوات المرتكبة ت

ات من لعقوببالنسبة للعقوبات من الدرجتين األولى والثانية. أما امشموالت رئاسة الهيئة 

صدار هيئة إلس السة وتقارير اللجنة التأديبية لمجلالدرجة الثالثة فتحال فترفع مقترحات الرئا

 القرار المناسب.

 وهي: األولىعقوبات من الدرجة  .1

 التذكير باالمتثال، −

 ،الكتابي مع إدراجه بالملف اإلنذار −

 ،مع ترسيمه بالملف التوبيخ −

 .يومينيحرم فيها العامل من كل أجر اإليقاف عن العمل مدة أقصاها −

 ة وهي:من الدرجة الثاني تعقوبا .2

ل من ك وسبعة أيام مع الحرمان أيامتتراوح بينثالثة  اإليقاف عن العمل مدة −

 األجر

ن ممان تتراوح بين ثمانيةأيام وثالثين يوما مع الحر اإليقاف عن العمل مدة −

 كل األجر
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 إسقاط درجة −

 سقاط سلمإ −

 :والعقوبات من الدرجة الثالثة وهي .3

 إنهاء االنتداب −

 .إنهاء اإللحاق −

 ي حال الجمع بين العقوبات.ال يمكن بأ

اللجنة ستشارةادون و باألمربعد االستماع إلى العون المعني األولىتتخذ العقوبات من الدرجة 

دة ر الوارقاريوتحيل رئيسة الهيئة بصفة دورية نسخا من القرارات التأديبية والت .يةالتأديب

 في شأنها من الجهاز التنفيذي على اللجنة التأديبية.

 العقوبات من الدرجة الثانية إال بعد استشارة اللجنة التأديبية. وال تتخذ

جلس مع إلى أو إنهاء اإللحاق إال بالرجو االنتدابعقوبة الطرد أو إنهاء  اتخاذوال يمكن 

 معلل من رئيسة الهيئة. اقتراحالهيئة بناءا على 

 اللجنة التأديبيةتركيبة :3الفصل 

ديبية االت التأالتي تنتصب في الح ناصفةتالم االستشارية من اللجنة يةالتأديباللجنة تكون ت  

 في هذه الصيغة.

 ( أعضاء أساسيين:06للهيئة من ستة ) االستشاريةتتركب اللجنة 

 المجلس،أعضاء بين  بتسميته من ويقوم المجلسالرئيس  −

 من الرئاسة. اقتراحعضوين من اإلدارة يقوم المجلس بتسميتهم على ضوء  −

م من طرف األعوان واإلطارات يضمن فيه انتخابهمء يقع ( أعضا03ثالثة ) −

 تمثيل كل صنف.

أعضاء نواب لتعويض األعضاء األساسيين عند كل طارئ وذلك  وانتخابقع تسمية تو

 حسب نفس اإلجراءات والشروط.

 تغطي مدة نيابة األعضاء كامل الفترة المتبقية من عمل الهيئة.

المعني بالتأديب  نالمباشر للعوبصفة عضو، الرئيس ،ةيالتأديباللجنة عمال أوال يشارك في 

 .النزاع ويخلفه في هذه الحاالت العضو النائب وكل عون يكون طرفا في
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 اإلجراءات:4الفصل 

ه دعوتعند معاينة هفوة أو خطإ مهني يقوم الرئيس المباشر للعون المعني باستدعائه و

لحة إعالم مص وحيثياته وذلك بعداستجواب يبين بالتفصيل الحدث  علىلإلجابة كتابيا 

اعة س 24الموارد البشرية. يتوجب على العون المعني اإلجابة على االستجواب في أجل 

 من تاريخ استالمه.

ه احاتيقوم الرئيس المباشر للعون باالطالع على جواب منظوره وتضمين مالحظاته واقتر

ية. مصلحة الموارد البشربخصوص تكييف الخطإ وتقدير العقوبة ثم يقوم بإحالته على 

ترفعه وبية فتصوغه ضمن تقرير يأخذ بعين االعتبار الوضعية المهنية للعون وسوابقه التأدي

 إلى رئاسة الهيئة.

 ناسب:الم وإستصدار القراريمكن لرئاسة الهيئة استدعاء العون المعني أو غيره لالستفسار

 ،عقوبة من الدرجة األولى 

 ي فالمعد  ة على ضوء المحضرواتخاذ العقوبة المناسب يةالتأديباللجنة على  اإلحالة

 على المجلس. اإللحاقنهاء االنتداب أو إقتراح الطرد أو االغرض أو 

ار القربويقع إعالم العون المخطئ كتابيا  الهيئة ةتتخذ العقوبات بقرار معلل من رئيس

 بملفه. تحفظ نسخة منهبالوسائل المتعارف عليها و

 اللجنة التأديبيةقواعد عمل : 5الفصل 

صفة ين ببالهيئة، ي ةبمقتضى تقرير كتابي صادر عن رئيسيةالتأديباللجنة يحال العون على 

 ارتكبت فيها. التيواضحة األفعال المنسوبة إليه وعند االقتضاء الظروف 

 يرفق التقريربمالحظات العون المعني بشأن هذه األفعال.

ي المهن عضاء ويضع على ذمتهم الوثائق المتعلقة بالخطإاأل باستدعاءاللجنة يقوم رئيس 

 إال يةبلتأديااللجنة قبل التاريخ المحدد. وال تنعقد جلساتيوما خمسة عشرالمراد النظر فيه 

دم على األقل ويكون حضور الرئيس مستوجبا. في صورة ع ابحضور ثالثة أرباع أعضاءه

يا ا قانونئامهانية أيام على األقل ويكون التاستيفاء النصاب القانوني فإن الجلسة تؤجل لثم

 بحضور نصف أعضاءها بمن فيهم الرئيس. 

 .يةالتأديب اللجنةعلى األقل من اجتماع( 15)يوما خمسة عشريتم استدعاء العون كتابيا قبل 
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لظروف ني أو اشأن األفعال المنسوبة للعون المعاإلذن بإجراء بحث في يةالتأديبلجنة لمكن ي  

، ونح للعاألفعال واالستماع إلى األطراف المعنية والشهود. وي سمبت فيها تلك التيارتك

جهة الموات ؤاخذلماالطالع على جميع الوثائق المتعلقةباببمجرد البدء في التتبعات التأديبية، 

 إليه وأخذ نسخ منها.

، ويكون هذا مباشرة من تاريخ استدعاءه له الحق في أن يطلع على ملفه الشخصيو

عون طالع على عين المكان وبحضور ممثل عنالهيئة يعينه رئيسها للغرض. ويصرح الاال

 كتابيا بأنه اطلع على ملفه أو تنازل عن ذلك بمحض إرادته عنداالقتضاء.

ود وأن ى شهمالحظات كتابية أو شفاهية وأن يستند إل يةالتأديبلل جنةويمكن للعون أن يقدم

 فاع عنه. يختاره للد آخر شخصبمحام أو يستعين

 ذلك بعدويهم وإبداء الرأي في القضية التأديبية المعروضة عل اللجنة للمداولةينزوي أعضاء 

ند عالشهود  واالستماع الىالدفاع عنه  ومن تولىاالستماع إلى كل من العون المدان 

أو  اهأعضائ إما باالتفاق بين جميع اإبداء رأيهاللجنةتولى تهذه المداولة  إثرواالقتضاء.

ين ويتعيتم ترجيح صوت الرئيس عند تعادل األصوات دون أن بالتصويت باألغلبية العادية

يجة نت ومهما كانتاللجنة هذه الحالة التنصيص في محضر الجلسة على موقفي أعضاء  في

د ق انهإلى أ اشير بمحضر جلستهتكما يجب أن  اتعليل قرارهاللجنةالمداوالت يتعين على 

 اآلجال ه فيرغم استدعائ اعون المدان أو أن هذا العون لم يحضر لديهاالستماع إلى ال تتول

 القانونية

 األخطاء الجسيمة:6الفصل 

 يعتبر خطأ جسيما:

 االخالل بالواجبات المهنية، −

شهادة االرتشاء،اختالس أموال عمومية، )وخاصة  ارتكاب جنحة أوجناية −

 ....(الزور

 إفشاء السر المهني، −

التحفظ وبواجب المحافظة على سرية بواجب  الحياد،بواجب اإلخالل  −

 المعطيات الشخصية.
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ه ئيسرباشرة مهامه من قبل مفي صورة ارتكاب العون خطأ جسيما، يمكن إيقافه حاال عن 

 .( أيام07على القرار في ظرف سبعة ) الهيئةالمباشر على أن تصادق رئاسة 

تالس و اخألق األمر باالرتشاء إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تع

 ورا.فمية أموال عمومية أوالشهادة زورا أوإفشاء السر المهني، يجب إعالم النيابة العمو

عية تسوية وض تمفي أجل أقصاه شهر وتيةالتأديباللجنة وفي جميع الحاالت، يجب دعوة 

 قاف.إليرار االعون الموقوفعن العمل في أجل أقصاه ثالثة أشهرمن تاريخ إجراء العمل بق

حق في ن له اليكو العون عند انتهاء أجل الثالثة أشهر المذكورة أعاله تم إنهاء انتدابإذا لم ي

ؤقت الم ح المرتب الموافق لمدة الرفتراسترجاع كامل مرتبهالموافق لمدة اإليقاف بعد ط

 عند االقتضاء.

 أحكام ختامية:7الفصل 

 من تاريخ المصادقة عليه بقرار من مجلس الهيئة نفيذحيّز التّ  التأديبية جراءاتاإليدخل دليل 

 .2016ماي  27عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الصادر 

 

 رئيسة الهيئة

 


