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 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
 ..  إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العموميةبالملفات للترقية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
 ....الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22لية مؤرخ في قرار من وزير الداخ
ترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات لالداخلية بالملفات ل

 ........ ................................ ................................ العمومية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
ة فني سام أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب

 .....................................................................للصحة العمومية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

 ......الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22ي قرار من وزير الداخلية مؤرخ ف

الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 
 ............................................................................العمومية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
 ...لل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مح
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق 
 ....................................................................لإلدارات العمومية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22خ في قرار من وزير الداخلية مؤر
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات 

 ............................................................................العمومية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

 ..........رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةالداخلية بالملفات للترقية إلى 
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

 ..الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد بسلك أعوان المكتبات 
 ...........................................................والتوثيق لإلدارات العمومية

 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2016 جويلية 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
  .........  واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة

  
  وزارة الشؤون الدينية

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2016 أوت 8قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
  ... 2015رك لإلدارات العمومية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشت

  
  وزارة املالية

  .......................................................إسناد رتبة وامتيازات كاتب دولة
  

   الصحةوزارة
 بتعلق تنقيح 2016 أوت 12قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

  ....  انتداب مقيمين في الطب مناظرة، المتعلق بتنظيم2015 سبتمبر 4وإتمام القرار المؤرخ في 
 يتعلق بفتح 2016 أوت 12عالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من وزير الصحة ووزير التعليم ال

  ...... ................................ 2017- 2016مناظرة اإلقامة في الطب للسنة الجامعية 
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  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
 يتعلق بضبط مشموالت 2016 أوت 4 مؤرخ في 2016لسنة  962أمر حكومي عدد 

  .......................................سادوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الف
  

  وزارة املرأة واألسرة والطفولة
 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية 2016  أوت12قرار من وزيرة المرأة واألسرة والطفولة مؤرخ في 

  .........2014ألفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 
  

   والبحث العلمي   التعليم العاليوزارة
 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ 2016 أوت 2ليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من وزير التع

 المتعلق بضبط الخدمات اإلدارية المسداة من المصالح التابعة لوزارة 2008 جويلية 24في 
التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط 

  .............................................................................إسنادها
  

   الفالحة واملوارد املائية والصيد البحريوزارة
 يتعلق 2016 جويلية 15قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

 ....................................2017 ـ 2016بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 
  

  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
علق باالنتزاع  يت2016 جويلية 27 مؤرخ في 2016 لسنة 963أمر حكومي عدد 

  ...................للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية قرطاج والية تونس
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 2016 أوت 3 مؤرخ في 2016 لسنة 61عدد قانون أساسي 
  .)1(يتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته

   باسم الشعب،
  . مجلس نواب الشعبةمصادقوبعد 

  : آلتي نصهااألساسي  يصدر رئيس الجمهورية القانون
  البــــاب األول
 أحكـــام عامة

يهدف هذا القانون إلى منع  كل أشكال ـ الفصل األول 
االستغالل التي يمكن أن يتعرض لها األشخاص وخاصة النساء 
واألطفال ومكافحتها بالوقاية من االتجار بهم وزجر مرتكبيه 

  . وحماية ضحاياه ومساعدتهم
ي و التعاون الدولي في كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطن

مجال مكافحة االتجار باألشخاص في إطار االتفاقيات الدولية 
  .واإلقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

ُيقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا  ـ 2الفصل 
  : القانون

  : االتجار باألشخاص  ـ1

أشخاص أو نقلهم  ديعد اتجارا باألشخاص استقطاب أو تجني
  أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم 
أو استقبالهم باستعمال القوة أو السالح أو التهديد بهما أو غير 

   أو الخداع االحتيالذلك من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو 
أو استغالل حالة استضعاف أو استغالل نفوذ أو تسليم أو قبول  

 مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص مبالغ مالية أو
له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد االستغالل أيا كانت صوره 
سواء من طرف مرتكب تلك األفعال أو بوضعه على ذمة الغير 

  . الستغالله

ويشمل االستغالل استغالل بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من 
   أو الخدمة قسرا أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة

  أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد 
  أو التسول أو نزع األعضاء أو األنسجة أو الخاليا أو األمشاج 

  .أو األجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال االستغالل األخرى
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

 21 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبة مجلس مداول
  .2016جويلية 

  :  حالة استضعاف  ـ2 

 لالستغالل  الشخص أنه مضطر للخضوع فيه يعتقد وضع أّي
الناجم خاصة عن كونه طفال أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة 
الحمل لدى المرأة أو حالة االحتياج الشديد أو حالة المرض 
الخطير أو حالة اإلدمان أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق 

  .  الشخص المعني عن التصدي للجاني

  :  السخرة أو الخدمة قسرا  ـ3

أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي 
  .عقاب و ال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره

  : االسترقاق  ـ4

الشخص السلطات الناجمة عن حق أي وضع تمارس فيه على 
  .الملكية كلها أو بعضها

  : الممارسات الشبيهة بالرق   ـ5

  :  تشمل الحاالت التالية

الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل : إسار الدين ـ 
أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين 

الخدمات ال متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك 
  يستخدم لتصفية هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل 

 .أو الخدمات غير محددة

الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن : القنانة ـ 
يعيش ويعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم عمل أو خدمات 
لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض و دون أن يملك حرية تغيير 

 .وضعه

 . راه المرأة على الزواجإكـ 

 .إكراه المرأة على الحمل أو على استئجار رحمهاـ 

 .استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلحـ 

 .تبني طفل لغرض استغالله أيا كانت صورهـ 

 .االستغالل االقتصادي أو الجنسي لألطفال بمناسبة تشغيلهمـ 

  :االستعباد  ـ 6

ل أو أداء خدمات وفقا لشروط إجبار شخص على القيام بعم
 .ال يستطيع ذلك الشخص الخالص منها أو تغييرها

 القــوانيــن
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  :  االستغالل الجنسي ـ 7
الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خالل توريط شخص 
في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من 
الخدمات الجنسية بما في ذلك استغالله في المشاهد اإلباحية 

إنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة ب
  . كانت

  : جماعة إجرامية منظمة  ـ8
جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر 
تكونت ألي مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى 
جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد 

  .ل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو ماديةالحصو
  :  وفـــاق  ـ9

كّل تآمر تكّون ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد 
ارتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا 
القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي 

  .تمر عضويتهم فيهلألدوار بينهم أو أن تس
  :جريمة عبر وطنية  ـ 10

  :تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية 
  إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، ـ 
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني وجرى اإلعداد أو التخطيط ـ 

 لها أو إدارتها أو اإلشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،  
تكبت في دولة أجنبية وجرى اإلعداد أو التخطيط لها إذا ارـ 

 أو إدارتها أو اإلشراف عليها باإلقليم الوطني،
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس ـ 

 أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، 
إذا ارتكبت في اإلقليم الوطني ونتجت عنها آثارا في دولة ـ 

 في دولة أجنبية وكانت لها آثارا في اإلقليم أجنبية أو ارتكبت
 . الوطني
  :    جريمة منظمةـ 11 

  .جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة
  :  الضحية  ـ12

شخص طبيعي لحقه ضرر نشأ مباشرة عن إحدى جرائم 
 .   االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون

ائم االتجار باألشخاص ينطبق هذا القانون على جر ـ 3الفصل 
المرتكبة داخل اإلقليم الوطني وكذلك على جرائم االتجار 
باألشخاص المرتكبة خارج اإلقليم الوطني في حدود قواعد 

  .اختصاص المحاكم التونسية المنصوص عليها بهذا القانون
تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة اإلجراءات  ـ 4الفصل 

 والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الجزائية ومجلة المرافعات
الخاصة على جرائم االتجار باألشخاص و الجرائم المرتبطة بها 

  .المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه

  .ويخضع األطفال إلى مجلة حماية الطفل
ال يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة االتجار  ـ 5الفصل 

ستعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص باألشخاص إذا ا
  . من هذا القانون2 من الفصل 1عليها بالعدد 

وال يشترط لقيام أركان االتجار باألشخاص استعمال تلك 
الوسائل إذا كانت الضحية طفال أو شخصا عديم األهلية أو من 

  . الذهنيةذوي اإلعاقة
بات وال يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقو

  .المنصوص عليها بهذا القانون
ال يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا ـ  6الفصل 

  .بإحدى جرائم االتجار باألشخاص التي كان ضحية لها
تسقط الدعوى العمومية في جرائم االتجار ـ  7الفصل 

باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر 
تجة عن جناية وبمرور خمسة أعوام إذا عاما كاملة إذا كانت نا

كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم اكتشاف الجريمة على 
  .أن ال يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع

وتسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة 
بالنسبة لجرائم االتجار باألشخاص المرتكبة ضد األطفال ابتداء 

 .لوغهم سن الرشدمن ب
  الباب الثاني

  في زجر االتجار باألشخاص
  القسم األول
  في من يعاقب

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها  ـ 8الفصل 
خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم االتجار 

 من هذا 2 من الفصل 1باألشخاص المنصوص عليها بالعدد 
  .القانون

لعقوبات المقررة لجرائم االتجار يعاقب بنصف اـ  9الفصل 
باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها 

  .كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها
وإذا كان العقاب المستوجب هو اإلعدام أو السجن بقية العمر 

  .يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما
دة سبعة أعوام وبخطية قدرها يعاقب بالسجن مـ  10الفصل 

أربعون ألف دينار كل من  انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل 
تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق 
يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم االتجار 

  . باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون
وخطية قدرها مائة ألف   شر عاماوتكون مدة العقوبة خمسة ع

  .دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة
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يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها  ـ 11الفصل 
  :   من يتعمد ارتكاب إحدى األفعال التالية  ألف دينار كلخمسون

   إعداد محل الجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة ـ 1
اص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص أو وفاق أو أشخ

المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان 
فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على 

 االستفادة بمحصول أفعالهم،

   توفير بأي وسيلة كانت أمواال أو أسلحة أو موادا ـ 2
 أو مؤونة  أو خدمات أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات

لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم 
 عالقة بجرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،

   إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط  ـ3
أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى 

درته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك التراب التونسي أو مغا
برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب 
  إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون 

  أو كان ذلك الشخص ضحية لها،

   وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة  ـ4
بجرائم االتجار باألشخاص أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة 

 المنصوص عليها بهذا القانون، 

 إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة  ـ5
لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم 
عالقة بجرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون 

يها أو االستفادة منها بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عل
  أو عدم عقاب مرتكبيها،

 صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك ـ 6
 من 199 إلى 193من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 

المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة 
منصوص عليها أشخاص لهم عالقة بجرائم االتجار باألشخاص ال

  .بهذا القانون

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها   ـ12الفصل 
من يتعمد استعمال شبكات االتصال  عشرة آالف دينار كل

والمعلومات الرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون 
  .و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم

بالسجن مدة ثالثة أعوام و بخطية قدرها يعاقب   ـ13الفصل 
  عشرة آالف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر 
أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم 
االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل 

  .  ارتكابها

مسة يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خـ  14الفصل 
آالف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا 
بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له االطالع 

 جرائم االتجار باألشخاص  إحدىعليه من أفعال حول ارتكاب
  .  المنصوص عليها بهذا القانون

لسر من كان خاضعا لكل لجريمة عدم اإلشعار مرتكبا و يعتبر 
القيام بواجب اإلشعار المنصوص عليه بالفقرة المهني و تخلف عن 

المتقدمة إذا كانت الضحية طفال أو شخصا عديم األهلية أو من 
 عمدا عن اإلشعار بما بلغ إلى علمه امتنعذوي اإلعاقة الذهنية أو 

طالع عليه من أفعال ومات أو إرشادات وبما أمكن له االمن معل
 جرائم االتجار باألشخاص المنصوص  إحدىبارتكاحول إمكانية 

  .  عليها بهذا القانون
و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة 

  . األولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته
وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من 

  .قام عن حسن نية بواجب اإلشعار
  :  يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل منـ  15الفصل 

استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع ـ 
من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص على اإلدالء 
  بشهادة زور أو إلخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة 

 العمومية أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى
 المتعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،

استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع ـ 
من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا االتجار 
باألشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في 

  التشكي،

  سرته اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أـ 
أو مكاسبهم بغرض االنتقام إثر اإلدالء بشهادة أو تقديم دليل في 

 دعوى جزائية متعلقة بجرائم االتجار باألشخاص،
اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من ـ 

أجل جرائم االتجار باألشخاص وتعمد إفشاءها ألشخاص يشتبه 
سير األبحاث أو عدم في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة 

كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس 
 .بحقوق الدفاع
يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبقا ـ  16الفصل 

للصورة المقررة بالمطة األولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة 
الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين 

  .عاما
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 

  . عشرون ألف دينار في باقي الصور األخرى
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وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى 
  .الحال ذلك

الوسائل  على المحكمة أن تقضي بمصادرةـ  17الفصل 
المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون 

موال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، واأل
ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك األموال على 

  .حالها أو تّم تحويلها إلى مكاسب أخرى

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية ال 
لجريمة تقّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي تعلقت بها ا

  .لتقوم مقام المصادرة

  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة 
أو العقارية واألرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت 
استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة 

  .بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون

تنال األحكام الصادرة بالمصادرة و ال يمكن في كل الحاالت أن 
  .تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نّية

للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من  ـ 18الفصل 
مباشرة الوظائف أو األنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها 
التسهيالت المخولة له الرتكاب إحدى جرائم االتجار باألشخاص 

  .منصوص عليها بهذا القانونال

كما يتحتم الحكم بالمراقبة اإلدارية أو المنع من اإلقامة بأماكن 
معينة مدة ال تقّل عن  ثالثة أعوام وال تفوق عشرة أعوام إال إذا  
قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها 

  .القانوني
تكميلية وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات ال

  .األخرى المقررة قانونا

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد األجنبي  ـ 19الفصل 
المحكوم عليه من أجل جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها 

  .بعد قضائه للعقاب بهذا القانون من التراب التونسي

 ويحجر على األجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول
 عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة البالد التونسية مدة
  .العقاب من أجل جناية ومدى الحياة إن كان

 وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام
  .وبخطية قدرها عشرة آالف دينار

  .والمحاولة موجبة للعقاب
و ال تنسحب هذه األحكام على األجنبي الذي له قرين تونسي 

  .الجنسية

 يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب ـ 20الفصل 
 جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون إحدى

يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت 
لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل 

ا عالقة بجرائم من األشكال ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة له
  . االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة األموال المتحصل 
عليها من جرائم االتجار باألشخاص على أن ال يقل مقدارها عن 

  .خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة لألشخاص الطبيعيين
ذات المعنوية من كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان ال

  .مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها
وال يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص 
  عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها 

  .أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال
  القسم الثاني

  إلعفاء من العقوبات والتخفيف منهافي ا
ُيعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من  ـ 21الفصل 

المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب 
إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة 
ا بها ، بإبالغ الّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمه

بها، مّكنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على 
  .مرتكبي الجريمة أو الضحايا

وال يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة اإلدارية أو منعه 
  .من اإلقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق  ـ 22الفصل 
  كاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يهدف إلى ارت

أو الجرائم المرتبطة بها بعقوبة أقصاها ثلث العقاب المقّرر أصالة 
لجريمة االتجار باألشخاص أو الجريمة المرتبطة بها، إذا مّكنت 
اإلرشادات أو المعلومات التي تولى إبالغها إلى السلط ذات النظر 

بعات أو التحقيق من وضع حّد بمناسبة البحث األولي أو التت
لجرائم االتجار باألشخاص أو لجرائم مرتبطة بها ، أو من الكشف 

   .عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم
و يكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان 

  . العقاب المقرر أصالة للجريمة اإلعدام أو السجن بقية العمر
  الثالقسم الث

  فيما يزيد العقوبات شدة
يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما  ـ 23الفصل 

وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت 
  : جريمة االتجار باألشخاص

 ضد طفل أو باستخدامه،ـ 
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  ضد امرأة حامل،ـ 
    الذهنيةضد شخص عديم األهلية أو من ذوي اإلعاقةـ 

 ه،أو باستخدام
 ضد مجموعة من ثالثة أشخاص فأكثر،ـ 
  إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها ـ 

  أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
  إذا ارتكبت الجريمة ممن استغل صفته أو السلطة ـ 

 أو التسهيالت التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني،
   وثائق الهوية أو السفر إذا ارتكبت الجريمة بتدليسـ 

 أو اإلقامة،
إذا ارتكبت الجريمة باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات ـ 
 عقلية، 
إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني ـ 

 .     مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة
 إلى عامايكون العقاب بالسجن من خمسة عشر  ـ 24الفصل 

  : طية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينارعشرين عاما وبخ
إذا ارتكبت جريمة االتجار باألشخاص من مجموعة إجرامية ـ 

 منظمة أو من وفاق،
 إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم االتجار باألشخاص،ـ 
 إذا كانت الجريمة عبر وطنية،ـ 
إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني ـ 
ر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد األمراض مستم

 .     الجنسية السارية
يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من ـ  25الفصل 

مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى 
جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت 

  . إلى وفاتهاأّدىها أو إصابتها بمرض الضحية أو انتحار
إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب ـ  26الفصل 

ألجل كل واحدة منها بانفراد، و في كل الحاالت ال تضم العقوبات 
  .لبعضها

  القسم الرابع
  في بعض اإلجراءات الخاصة

تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم  ـ 27الفصـل 
ر باألشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم االتجا

  : المرتبطة بها المرتكبة خارج اإلقليم الوطني في الصور التالية
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسي ـ 

  الجنسية،
إذا كانت الضحية أجنبي أو شخص عديم الجنسّية يوجد ـ 

 نسي،محّل إقامته المعتاد داخل التراب التو

إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد ـ 
، ولم تطلب السلط األجنبية المختّصة بالنظر بالتراب التونسي

تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل 
 .المحاكم التونسية ذات النظر

ال تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور ـ  28الفصـل 
بالفصل المتقدم من هذا القانون على تجريم المنصوص عليها 

   .األفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها
ال يمكن اعتبار جرائم االتجار باألشخاص، بأي ـ  29الفصـل 

حال من األحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة 
  .للتسليم

ة تدعو إلى االعتقاد وال يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقي
بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب 
أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره 

  . أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية
  إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع  ـ 30الفصـل 

 من الجرائم المنصوص عليها بهذا أو محاكمة ألجل جريمة
القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا 
بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب 

  .المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية
أتية على قاضي التحقيق أن يتعقب األموال المت ـ 31الفصـل 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة ويحجزها تمهيدا 
  .لمصادرتها

ضرورة البحث يمكن يها في الحاالت التي تقتضـ  32الفصل 
اللجوء إلى اعتراض اتصاالت ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي 

  .معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
المرور يشمل اعتراض االتصاالت الحصول على بيانات 

  والتنصت أو االطالع على محتوى االتصاالت وكذلك نسخها 
أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة واالستعانة في 

 بالوكالة الفنية لالتصاالت و مشغلي الشبكات ،عند االقتضاء،ذلك
العمومية لالتصاالت و مشغلي شبكات النفاذ و مزودي خدمات 

  .مة التي يسديهااالتصاالت كل حسب نوع الخد

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع 
الخدمة ومصدر االتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر 

  .عبرها وساعته وتاريخه وحجمه و مدته
ويتضّمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع 

وضوع طلب العناصر التي من شأنها التعريف باالتصاالت م
  .االعتراض واألفعال الموجبة له ومّدته

ال يمكن أن تتجاوز مّدة االعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ 
القرار يمكن التمديد فيها لمّرة واحدة و لنفس المّدة بمقتضى 

  .قرار معلل
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ويتعّين على الجهة المكلفة بتنفيذ االعتراض إعالم وكيل 
 األحوال بأي وسيلة تترك الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب

أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها إلنجازه وبالتاريخ الفعلي 
  .النطالق عملية االعتراض

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

يجب على الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض القيام ـ  33الفصل 
 قاضي التحقيق لجمهورية أوا بالتنسيق مع وكيل ابمأموريته

بحسب األحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا 
كتابيا بسير عملية االعتراض بما يمّكنه من اتخاذ التدابير الالزمة 

  .لحسن سير البحث
تضمن جميع المكاتبات والمراسالت والتقارير المتعلقة بعملية 

لملف األصلي قبل االعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته ل
اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم 

 . التحقيق

تحّرر الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض، عند إتمام ـ  34الفصل 
المّتخذة والعمليات التي  أعمالها، تقريرا يتضّمن وصفا للترتيبات

  أنجزت ونتائجها ُيرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها 
سخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمّكن من حفظها أو ن

  .وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة

إذا لم تترّتب عن المعطيات المجّمعة من االعتراض تتّبعات 
 فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به ،جزائية 

  .العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

ي الحاالت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن فـ  35الفصل 
اللجوء إلى االختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد 

  .من قبل مأموري الضابطة العدلية

ويباشر االختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل 
الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة 

  .المدة بقرار معللأشهر قابلة للتمديد لنفس 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

يتضّمن قرار اإلذن باالختراق الصادر عن وكيل ـ  36الفصل 
الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية 

ويسري العمل به على كامل تراب . والهوية المستعارة للمخترق
 .يةالبالد التونس

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق ألي سبب من 
  .األسباب

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أعوام إلى عشرة 
  . دينارألفأعوام  وبخطية قدرها خمسة عشر 

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع 
 من المجلة الجزائية ضد 319 و218العنف المقررة بالفصلين 

لمخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى خمسة ا
  .عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد األشخاص 
المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما 

 من سجنا وخطية قدرها ثالثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك
  . تطبيق العقوبات األكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد

ال يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء  ـ 37الفصل 
  .نية باألفعال التي تتطلبها عملية االختراق

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد اإلشراف ـ  38الفصل 
 إلى على مراقبة سير عملية االختراق ويرفع تقاريرا في الغرض

وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كل شهر وكلما دعت 
  .الضرورة أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية االختراق

  .وال يضّمن بملف القضية إّال التقرير النهائي

في الحاالت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن ـ  39الفصل 
 يأذن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب األحوال أن

بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية بوضع ُعدة 
  تقنية باألغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محالت 
أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل 

  . تحديد أماكنهموكالمهم وصورهم بصفة سرية 

 بحسب يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق
األحوال اإلذن بدخول األماكن أو المحالت أو العربات الخاصة ولو 
خارج  الساعات المنصوص عليها بمجلة اإلجراءات الجزائية ودون 
علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له 

  .حق عليهما

ويتضّمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها 
 الشخصية أو باألماكن أو المحالت أو العربات التعريف باألغراض

الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية واألفعال 
  .الموجبة لها ومّدتها

ال يمكن أن تتجاوز مّدة المراقبة السمعية البصرية شهرين 
بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مّرة واحدة لنفس 

  . معللالمّدة بمقتضى قرار

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا 
  .الفصل

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة 
العدلية، حسب الحاالت، االستعانة بمن يرونه من األعوان 

  . المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية
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سجيالت تضمن جميع المكاتبات والمراسالت والتقارير والت
المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع 
إضافته للملف األصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل 

  .   إصدار قرار في ختم التحقيق
تحّرر الجهة المكّلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند 

مّتخذة والعمليات ال إتمام أعمالها تقريرا يتضّمن وصفا للترتيبات
التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها ُيرفق وجوبا 
بالتسجيالت السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف 

  .الحقيقة
ُتنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة 

  .مترجم محلف
قبة السمعية إذا لم تترّتب عن المعطيات المجّمعة من المرا

البصرية تتّبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا 
  .للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

وبخطية قدرها يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام  ـ 40الفصل 
األشخاص الذين يفشون عمدا إحدى عشرة آالف دينار 

اض أو االختراق أو المراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات االعتر
السمعية البصرية أو المعطيات المجّمعة منها، وال يمنع ذلك من 

  . تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك
وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو 
مؤتمن بموجب وظيفه على األمور التي تم الحصول عليها 

  .الخاصةباستعمال طرق التحري 

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية  ـ 41الفصل 
قدرها خمسة أالف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من األمور التي 
تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل 

  .شخص على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام به

 قبل من هو وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من
مؤتمن بموجب وظيفه على األمور التي تم الحصول عليها 

  .باستعمال طرق التحري الخاصة

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية  ـ 42الفصل 
 دينار كل من يتعمد اعتراض االتصاالت خمسة آالفقدرها 

والمراسالت أو المراقبة السمعية البصرية في غير األحوال 
  .ونا و دون احترام الموجبات القانونيةالمسموح بها قان

  .والمحاولة موجبة للعقاب
ال يمكن استعمال وسائل اإلثبات التي وقع جمعها ـ  43الفصل 

بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إال في 
  .حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث

 صدور حكم وتعدم الوسائل التي ال عالقة لها بالبحث بمجرد
  .بات سواء قضى باإلدانة أو البراءة

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها عالقة 
بالبحث أو التي ليست لها عالقة به و ذلك في صورة صدور حكم 

  .بات بالبراءة
وفي حالة صدور حكم بات باإلدانة تحفظ الوسائل التي لها 

  .نونيةعالقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القا
 وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية 

  .بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ
  . وتتم عملية اإلعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية

  .ويحرر في كل األحوال محضر في الغرض
  

  الباب الثالث
  في الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص

الهيئة "تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى ـ  44الفصل 
تعقد جلساتها بمقر الوزارة " الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص

  .التي تتولى تأمين كتابتها القارة
وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة 

  .العدل
تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  45الفصل 

  :ن م
 في مجال االختصاصمن الرتبة الثالثة من ذوي  عدلي قاضـ 

 حقوق اإلنسان، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،
 ممثل عن وزارة الداخلية، عضوا،ـ 
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا،ـ 
 ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان ، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضوا،ـ 
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضوا،ـ 
 والطفولة، عضوا، واألسرة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأةـ 
العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث ـ 
 عضوا،
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضوا،ـ 
 ، عضوا،بالتربيةممثل عن الوزارة المكلفة ـ 
 ، عضوا،بالشبابممثل عن الوزارة المكلفة ـ 
 ممثل عن هيئة حقوق اإلنسان عند إرساءها، عضوا،ـ 
 خبير في اإلعالم، عضوا،ـ 
لجمعيات ذات مختصين من الناشطين في ا ثنينإممثلين ـ 

 .الصلة بمجال مكافحة االتجار باألشخاص، عضوين
ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من 

  .الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد
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ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة 
 برأيه في واالختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد االستئناس

  .المسائل المعروضة عليها
  .ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  46الفصل 
  : القيام خصوصا بالمهام التالية

ستراتيجية وطنية تهدف إلى منع االتجار باألشخاص اوضع ـ 
 ها،ومكافحته واقتراح اآلليات الكفيلة بتنفيذ

تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا ـ  
  والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا،

تلقي اإلشعارات حول عمليات االتجار باألشخاص وإحالتها ـ 
 على الجهات القضائية المختصة،

إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين ـ 
قلين التجاريين ومتفقدي الشغل و مندوبي وبصفة خاصة النا

حماية الطفولة واألخصائيين االجتماعيين و النفسانيين والمصالح 
المكلفة بمراقبة الحدود واألجانب ووثائق الهوية والسفر 
والتأشيرات واإلقامة من ترّصد عمليات االتجار باألشخاص  

 واإلبالغ عنها،

لتعرف على ضحايا إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة باـ 
  االتجار باألشخاص وتوفير المساعدة الالزمة لهم،

تيسير االتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا ـ 
لوطني المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين ا

 ،والدولي

التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات ـ 
برامجها  شخاص ومساعدتها على تنفيذالصلة بمكافحة االتجار باأل

 في هذا المجال، 

جمع المعطيات والبيانات واإلحصائيات المتعلقة باالتجار ـ 
باألشخاص إلحداث قاعدة بيانات بهدف استغاللها في إنجاز 

 المهام الموكولة لها،

اقتراح اآلليات و اإلجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي ـ 
الل األشخاص ونشر الوعي االجتماعي يحفز جميع أشكال استغ

بمخاطر االتجار بهم عن طريق الحمالت التحسيسية والبرامج 
الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات 

 واألدلة، 

تنظيم الدورات التدريبية واإلشراف على برامج التكوين على ـ 
 لعالقة بنشاطها،الصعيدين الوطني والدولي في المجاالت ذات ا

التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة االتجار ـ 
باألشخاص وإعداد األجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات 

 إبداء الرأي فيها ذات العالقة بميدان تدخلها، الدولية

المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات ـ 
عالقة باالتجار باألشخاص على ضوء المنظمة للمجاالت ذات ال

المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة 
 .في التصدي لهذه الظاهرة

تستعين الهيئة في تنفيذ المهام الموكولة لها ـ  47الفصل 
بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات 

بمهامها وتنفيذ إجراءات واإلحصائيات حول المسائل المرتبطة 
  .حماية الضحايا والشهود والمبلغين وإجراءات مساعدة الضحايا

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  48الفصل 
على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبالد األجنبية التي تربطها بها 

أن اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه 
يكفل اإلنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي 

  .ارتكابها

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ 
المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبالد األجنبية، بمقتضى 
التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات 

معلومات المجمعة لديها أو استغاللها ألغراض أخرى غير وال
  .مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  49الفصل 
تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير 

يس اآلليات الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص تحيله إلى رئ
  .الحكومة و يتم نشره للعموم

  .كما يمكن للهيئة إصدار بالغات حول نشاطاتها وبرامجها
  الباب الرابع

  في آليات الحماية والمساعدة
  القسم األول

  في إجراءات الحماية

 القضاء وينتفع الضحايا والشهود ومساعدـ  50الفصل 
ن وكل من تكفل بأي وجه من األوجه بواجب ووالمخترق والمبلغ

إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم االتجار باألشخاص، 
بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية و النفسية في الحاالت التي 

  .يكون فيها ذلك الزما
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند االقتضاء، على أفراد 
أسر األشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من ُيخشى 

  .ن أقاربهماستهدافه م
يمكن لقاضي التحقيق أو لغيره من الهيئات ـ  51الفصل 

القضائية في حاالت الخطر الملّم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء 
أعمال البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع 

  .اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه
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نطاق المتهم وتلقي تصريحات من َيَرَيان ولهما أن يقّررا است
فائدة في سماعه باستعمال وسائل االتصال المرئية أو المسموعة 

  .المالئمة دون ضرورة لحضور المعني باألمر شخصيا
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص 

  .الواقع سماعهم
رة يمكن لألشخاص المشمولين بالحماية في صوـ  52الفصل 

  دعوتهم إلى اإلدالء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية 
أو لدى قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا 

  .محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا
وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم األصلية بدفتر سري 

جمهورية يقع فتحه معد للغرض مرقم وممضى من قبل وكيل ال
  .لديه للغرض
يمكن في حاالت الخطر الملم لألشخاص ـ  53الفصل 

ويقّدر . المشمولين بالحماية أن يطلبوا عدم الكشف عن هويتهم
وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة وجاهة الطلب في 
ضوء طبيعة الخطر وجديته وتأثير اإلجراء على السير العادي 

  .ميةللدعوى العمو
وفي صورة الموافقة على الطلب تضّمن هوية األشخاص 
المذكورين وغيرها من البيانات األخرى التي من شأنها الكشف 
عنهم بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل 

  .الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض
وفي هذه الحالة ال تحرر المعطيات التي من شأنها الكشف عن 

شخاص بمحاضر سماعهم وتضّمن بمحاضر مستقلة هوية األ
  .تحفظ بملف منفصل عن الملف األصلي

للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة  ـ 54 الفصل
القضائية المتعهدة الكشف عن هوية األشخاص المشمولين 
بالحماية وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ االطالع على 

  .مضمون تصريحاتهم
لهيئة القضائية ذات النظر اإلذن برفع التدبير المشار ويمكن ل

 من هذا القانون والكشف عن هوية المعني 53 و52إليه بالفصلين 
باألمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه 
تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى 

  .خطر
تدبير في أجل أقصاه يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع ال

  .أربعة أيام من تاريخ تقديمه و ذلك بعد سماع المعني باألمر
ويعلم وكيل الجمهورية المعني باألمر بقرار الكشف عن هويته 

  . ويتلقى جوابه
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل  

ما تلقائيا االستئناف لدى دائرة االتهام من طرف وكيل الجمهورية إ
  أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته والمظنون فيه 

ي قبل مضي عشرة أيام من أو محاميه والقائم بالحق الشخص
طالع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ اإلعالم تاريخ اال

  . بالنسبة لمن عداه
  .واستئناف القرار يحول دون تنفيذه

حقيق ملف القضية إلى وفي صورة االستئناف يوجه قاضي الت
دائرة االتهام بمجرد انقضاء أجل االستئناف بالنسبة لوكيل 

  .الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي
ويجب على دائرة االتهام البّت في مطلب االستئناف في أجل 

  .أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف
 برفع التدبير أو إقراره غير اماالتهوالقرار الصادر عن دائرة 

  .قابل للطعن
ال يمكن في كل الحاالت، أن تنال تدابير الحماية ـ  55الفصل 

طالع على مضمون المحاضر ن حق المظنون فيه أو نائبه في االم
 من 194وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 

  . مجلة اإلجراءات الجزائية
قضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء للجهة ال ـ 56الفصل 

نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل 
  .من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية

  ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات 
  أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا 

المساس بالضمانات األخرى المقررة بالنصوص أو سمعتهم دون 
  .الخاصة

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام  ـ 57الفصل 
وبخطية من عشرة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من 
  عّرض حياة األشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة 

 عن أي أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر وذلك باإلفصاح عمدا
  .معطيات من شأنها الكشف عنهم

وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى 
  .الحال ذلك

 وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام 
  . من هذا القانون36الفصل 

تتم معالجة جميع المعطيات والبيانات المتعلقة ـ  58الفصل 
عند تطبيق أحكام هذا القانون وفقا بضحايا االتجار باألشخاص 

  .للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية
 القسم الثاني

  في آليات المساعدة
تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ـ  59الفصل 

بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة 
عافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين الطبية الالزمة لضمان الت

  .هم في حاجة إلى ذلك
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ويتمتع الضحايا عند االقتضاء بمجانية العالج والتداوي 
  .بالهياكل الصحية العمومية

وتضبط شروط وطرق التكفل بمصاريف عالج الضحايا بأمر 
  .حكومي

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص  ـ 60الفصل 
ع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة بالتنسيق م

االجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة 
  . هم وذلك في حدود اإلمكانيات المتاحةئاالجتماعية وإيوا

ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم 
  .وحاجياتهم الخصوصية

ة لمكافحة االتجار باألشخاص تتكفل الهيئة الوطني ـ 61الفصل 
بإرشاد الضحايا حول األحكام المنظمة لإلجراءات القضائية 
واإلدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على 
التعويض المناسب عن األضرار الالحقة بهم و ذلك بلغة تفهمها 

  .الضحية
وتتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط 

عمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد ال
المساعدة لهم عند االقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل 

  .بحقوقهم
يمكن منح اإلعانة العدلية لضحايا االتجار  ـ 62الفصل 

باألشخاص لمباشرة اإلجراءات القضائية المدنية أو الجزائية 
  .المتعلقة بهم

هيئة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد وتتولى ال
الحصول على اإلعانة العدلية طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها 

  .العمل
ويتم النظر في مطلب اإلعانة العدلية مع مراعاة الوضعية 

  .الخصوصية للضحية

يمكن لضحايا االتجار باألشخاص الصادرة ـ  63الفصل 
يض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده لفائدتهم أحكام باتة بالتعو

  .أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة
وتحل الدولة محل الضحايا في استخالص المبالغ التي وقع 

  .صرفها باعتبارها دينا عموميا
يمنح لألجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية  ـ 64 الفصل

ا القانون إحدى جرائم االتجار باألشخاص المنصوص عليها بهذ
الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا قابلة 

  . مرة واحدةللتجديد 
ويمارس المعني باألمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة 

  .  ويمنع ترحيله في بحر تلك المدة. اإلجراءات القضائية واإلدارية
تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تيسير ـ  65الفصل 

 الطوعية  لضحايا االتجار باألشخاص إلى أوطانهم وذلك مع العودة
مراعاة سالمتهم، وتنسق مع الدول األجنبية المعنية لرفع العراقيل 

  .المادية واإلدارية التي تحول دون تحقيق ذلك
وتنظر المصالح المعنية في طلبات الضحايا األجانب الخاصة 

فيها لمباشرة إجراءات باإلقامة مؤقتا بالبالد التونسية أو التمديد 
  .التقاضي الرامية إلى ضمان حقوقهم، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة

  الباب الخامس
 أحكام ختامية

 ثالثا من المجلة 171أحكام الفصل  ُتلغىـ  66الفصـل 
  .الجزائية

بالرائد الرسمي للجمهورية األساسي ينشر هذا القانون 
  .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2016 أوت 3تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
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 رئاسة الحكومة

  
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة بمقتضى قرار من 

  .2016 أوت 8 مؤرخ في للحكومة
كلف السيد السبتي سليماني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة 

  .الح المشتركة برئاسة الحكومةلمصلإدارة مركزية باإلدارة العامة 
  

بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة 
  .2016 أوت 8للحكومة مؤرخ في 

 السيدة كريمة الدريسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة تكلف
  .إدارة مركزية برئاسة الحكومة

  
العامة بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة 

  .2016 أوت 8للحكومة مؤرخ في 
 السيدة رحمة نوار، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة تكلف

  .مركزية برئاسة الحكومة
  
  

  الداخليةوزارة

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
ل للصحة العمومية بسلك الفنيين فني سام رئيس أورتبة 

  .السامين للصحة العمومية
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
ة وعلى جميع المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري
 2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك الفنيين 2000

ي السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكوم
  ،2015 أفريل 27 المؤرخ في 2015 لسنة 56عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  .إلى وزير الداخلية
  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين رتبة 

  .قرارالعمومية وفقا ألحكام هذا الللصحة 

الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين رتبة 

  الفنيون السامون الرؤساء للصحة العموميةالعموميةللصحة 
على األقل سنوات  )5(هم المتوفر فيهم شرط خمس المترسمون في رتب

  .لرتبة في تاريخ ختم الترشحاتفي هذه ا أقدمية

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ

 المشار إليها أعاله  ـ يجب على المترشحين للمناظرة4الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 

  :بالوثائق التالية 
  ـ سيرة ذاتية،

ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل 
  المترشح باإلدارة،

  األوامـر والقـرارات
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ـ تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن األنشطة 
لسنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة واألعمال التي قام بها خالل ا

وعند االقتضاء نسخة ...) المشاركة في الملتقيات، محاضرات(
من األعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا 

  .بمالحظات رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح

 إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار5الفصل 
  . بمقتضى قرار من وزير الداخليةأعاله

 ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 6الفصل 
 ألحكام هذا القرار ويسند إلى كل تقييم الملفات المعروضة طبقا

  ).20(والعشرين ) 0(مترشح عدد يتراوح بين الصفر 

 تقديم ترشحدارة التي ينتمي إليها الم ـ يتولى رئيس اإل7الفصل 
رير في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين األخيرتين تق

  :باالعتماد على 

  ـ تنظيم العمل،

  ـ نوعية الخدمة،

  ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،

  .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر 
)20.(  

 لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات  ـ تتولى8الفصل 
المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 
الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل 
عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  . األولوية ألكبرهم سناي تعطفي الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  س الحكومةرئي
  الحبيب الصيد

 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين رتبة 
  .للصحة العمومية

  إن وزير الداخلية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 
 2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 
 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688 وعلى األمر عدد

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك الفنيين 2000
السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي 

  ،2015 أفريل 27 المؤرخ في 2015 لسنة 56عدد 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، لق المتع2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 
 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 
  إلى وزير الداخلية،

 2012 أكتوبر 10لداخلية المؤرخ في وعلى قرار وزير ا
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين 

المجالس (للصحة العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها) الجهوية ـ البلديات

  :ي قرر ما يل
الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين رتبة 
  .العمومية وفقا ألحكام هذا القرارللصحة 

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 2الفصل 
الفنيين السامين للصحة رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك 

العمومية الفنيون السامون األول للصحة العمومية المترسمون في رتبهم 
سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة ) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
  .في تاريخ ختم الترشحات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  :ويضبط هذا القرار  أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
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  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

المدنية الحجج الالزمة للخدمات ـ تلخيص مفصل ومدعم ب
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من 

  قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ابقة لألصل ـ نسخة مط

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة ـ نسخ 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 

لسنتين المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها خالل ا
السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا 

  .بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
 المشار إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

يعبر عن أدائه ) 20( والعشرين )0 (تقييمي يتراوح بين الصفر
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

  :ا يلي  ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كم7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
   أعاله،4شار إليه بالفصل ـ تقرير النشاط والم

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
لمشار إليها أعاله تقييم الملفات  ـ تتولى لجنة المناظرة ا8الفصل 

المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 
الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل 
عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  .كبرهم سنافي الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األولوية أل
شحين المقبولين نهائيا في  ـ تضبط قائمة المتر9الفصل 

  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .ةالتونسي
  .2016 جويلية 22تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
  .تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةرتبة 
  ن وزير الداخلية،إ

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 

 لسنة 89د النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عد
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 
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 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
علق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة  المت2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة 

) المجالس الجهوية ـ البلديات (الداخلية والجماعات المحلية
  .الخاضعة إلشرافها

  :ي قرر ما يل
الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

وفقا رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 
  .ألحكام هذا القرار

 إلى الداخلية بالملفات للترقية ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
التقنيون   تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةرتبة

 سنوات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس األول المترسمون في رتبهم 
  .على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار داخليةأعاله بقرار من وزير ال

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية ـ تلخيص مفصل 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،نسخة مطابقة لألصل ـ 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 
 خالل السنتين المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها

السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا 
  .بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
لداخلية المشار إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة ا5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

   :شحين كما يلي ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المتر7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،
  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
   أعاله،4اط والمشار إليه بالفصل ـ تقرير النش

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
ناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات  ـ تتولى لجنة الم8الفصل 

المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 
الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل 
عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  .ولوية ألكبرهم سنافي الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األ
 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 

  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
  .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
إلى ترقية لبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات ل

رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات 
  .وميةالعم

  إن وزير الداخلية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 
 2011 لسنة 89رسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الم

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999
  العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته لمهندسي اإلدارات 

 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285 وخاصة األمر عدد أو تممته
  ، 2014جوان 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  .إلى وزير الداخلية

  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية 
مهندسي األشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي 
اإلدارات العمومية وفقا ألحكام هذا القرار وذلك في أجل أقصاه 

 لسنة 2285وات من تاريخ صدور األمر عدد سن) 5(خمس 
  . المشار إليه أعاله2014 جوان 30 المؤرخ في 2014

الداخلية بالملفات لترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
  العموميةرتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات

 أربعين  والبالغون من العمرالمترسمون في رتبتهممهندسو األشغال 
سنة ) 15 ( عشرةفيهم شرط خمسسنة على األقل والمتوفر ) 40(

  . أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحاتعلى األقل

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،خ غلق قائمةـ تاري

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ

 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 

  :بالوثائق التالية 
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 

مترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل والعسكرية التي قام بها ال
  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 
  الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
  للمعني باألمر،

  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 
   العلمية،شهائدالمطابقة لألصل من ـ نسخ 
  من شهائد المشاركة في الملتقيات  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل اإلدارة منذ التسمية في 
  الرتبة الحالية،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
ات تأديبية خالل تثبت خلو الملف اإلداري للمترشح من أي عقوب

سنوات األخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها ) 5(الخمس 
  المناظرة،

ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 
المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام واألنشطة 
واألعمال التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي 

 فيها أو في إعداد الدراسات لها ويكون هذا التقرير شارك
  .مصحوبا بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
شار إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية الم5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

قييم الملفات تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله ت ـ 7الفصل 
  :المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار واعتماد المقاييس التالية 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،
  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل 

  الحالية للمترشح،اإلدارة منذ التسمية في الرتبة 
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   أعاله،4ـ تقرير النشاط المشار إليه بالفصل الرابع 
  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
  .جنةل وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء ال)20(

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 
ترتيب طبقا ألحكام هذا القرار وعليها الملفات المعروضة 

المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 
لمجموع المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس ا

من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم 
  .تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل 
  .ةالتونسي

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
فني سام أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين رتبة 
  .ة العموميةللصح

  إن وزير الداخلية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 
 2011 لسنة 89صة المرسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخا

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 
 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك الفنيين 2000
السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي 

  ،2015 أفريل 27 المؤرخ في 2015 لسنة 56عدد 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة  المتعلق2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة فني سام أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة 

المجالس الجهوية ـ (ات المحلية العمومية بوزارة الداخلية والجماع
  .الخاضعة إلشرافها) البلديات

  :ي قرر ما يل
الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

فني سام أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة رتبة 
  .العمومية وفقا ألحكام هذا القرار

داخلية بالملفات للترقية إلى ال ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
فني سام أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة رتبة 

 المترسمون في رتبهم  الفنيون السامون للصحة العموميةالعمومية
على األقل أقدمية في هذه الرتبة  سنوات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
  .في تاريخ ختم الترشحات

ليها لداخلية بالملفات المشار إ ـ تفتح المناظرة ا3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

سلسل اإلداري مصحوبة عن طريق التأن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
 من القرار الضابط آلخر حالة إدارية ـ نسخة مطابقة لألصل

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
   خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،اإلدارة

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
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خ ختم سجل ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاري
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال

 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 
  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
 يعبر عن أدائه )20(عشرين وال) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 

  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

  : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي 7الفصل 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ن أو المرخص فيهما من قبل ـ التكوين والرسكلة المنظمي

  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 
  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
ضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة وتضبط ال) 20(

  .المناظرة
 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 

ترتيب  طبقا ألحكام هذا القرار و عليهاالملفات المعروضة
المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 

جموع المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس الم
م في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهمن النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  . األولوية ألكبرهم سناتعطي
 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 

  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .التونسية
  .2016 جويلية 22تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
ية بالملفات للترقية إلى رتبة الداخلبضبط كيفية تنظيم المناظرة 

  .تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
عمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع المحلية والمؤسسات ال

 2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك 

ع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة لإلدارات العمومية وعلى جمي
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114األمر عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  أعضاء للحكومة، المتعلق بتسمية 2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
 أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة رتبة تقني

) المجالس الجهوية ـ البلديات(الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها

  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
وفقا رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 

  .ألحكام هذا القرار
الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 

التقنيون   تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةرتبة
 لى األقلسنوات ع) 5( فيهم شرط خمس المترسمون في رتبهم المتوفر

  .في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحاتأقدمية 
ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 

  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
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 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة ترشحهم أن يرسلوا مطالب 

  :بالوثائق التالية 
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
 نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية ـ

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

مها من قبل أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظي
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

 ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل ويرفض وجوبا كل مطلب
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال

 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 
  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0( بين الصفر تقييمي يتراوح

  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،
  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ن والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل ـ التكوي
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 

  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 
شرين والع) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 

وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(
  .المناظرة

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 
ترتيب  طبقا ألحكام هذا القرار و عليهاالملفات المعروضة

المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 
ترشحين على نفس المجموع من وإذا تحصل عدة مالمتحصل عليها 

النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي 
  .األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية

 10ؤرخ في  ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار الم10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية

ظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى بضبط كيفية تن
محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات رتبة 

  .العمومية
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

جماعات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة وال1983
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 

 2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

 لسنة 112عالمية لإلدارات العمومية المتمم باألمر عدد وتقنيي اإل
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ضاء للحكومة، المتعلق بتسمية أع2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
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 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

ركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات رتبة محلل م
المجالس الجهوية ـ (العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 

  .الخاضعة إلشرافها) البلديات
  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 

  .وفقا ألحكام هذا القرارالعمومية 
الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 

رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 
 لمتوفر فيهم شرط خمساهم المحللون المترسمون في رتب العمومية
 ختم على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ) 5(سنوات 
  .الترشحات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
أعاله  ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
ح في الرتبة من قرار تسمية المترشـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

 فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل أو الملتقيات التي شارك
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  ة،خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظر
ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 
المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها خالل السنتين 
السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا 

  .بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
ريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة الترشحات ويكون تا

  .تاريخ اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

يعبر عن أدائه ) 20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .مهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعملهلل

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،
  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

   أعاله،4ـ تقرير النشاط والمشار إليه بالفصل 

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  .ه أعال6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات 8الفصل 

المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 
تماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل الجدارة باالع

عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 
  .في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .لداخليةالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير ا

 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في الداخلية من وزير قرار
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةرتبة 
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  المتعل1983
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 

 2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
بط النظام األساسي الخاص بسلك محللي  المتعلق بض1999

 لسنة 112وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية المتمم باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 

ظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تنظيم المنا
رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية 

المجالس الجهوية ـ (بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها) البلديات

  :ي قرر ما يل
الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

وفقا  محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية رتبة محلل بسلك
  .ألحكام هذا القرار

الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
 رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية

) 5(المتوفر فيهم شرط خمس واضعو البرامج المترسمون في رتبهم 
  .قل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحاتعلى األ سنوات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ

المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله  ـ يجب على 4الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 

  :بالوثائق التالية 
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة طابقة لألصل ـ نسخة م

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  لتكوينية من شهائد الدورات ا مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،خالل الخمس سنوات 
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ 

  .اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد  6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  مترشح،ـ األقدمية في الرتبة لل

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 

  .عاله أ6والمشار إليه بالفصل 
والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 

وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(
  .المناظرة
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 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات 8الفصل 
المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 

عتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل الجدارة باال
عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  .في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األولوية ألكبرهم سنا
 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 

  . الداخليةالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .التونسية
  .2016 جويلية 22تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في ير الداخليةقرار من وز

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق رتبة 

  .لإلدارات العمومية
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 

 2011 لسنة 89تممته وخاصة المرسوم عدد  وأالنصوص التي نقحته 
  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

يسمبر  د6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999

  المكتبات والتوثيق لإلدارات العمومية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية أعضاء للحكومة، المتعل2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،

 المتعلق 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 
رتبة حافظ بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات العمومية 
) المجالس الجهوية ـ البلديات(بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 

  .الخاضعة إلشرافها
  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
 لإلدارات أعوان المكتبات والتوثيقحافظ مكتبات أو توثيق بسلك رتبة 

  .وفقا ألحكام هذا القرارالعمومية 
الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 

 لإلدارات حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيقرتبة 
المتوفر فيهم المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبهم  العمومية

على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ  سنوات) 5(شرط خمس 
  .ختم الترشحات
ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 

  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
  .ناظرة اجتماع لجنة المـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  ارة أو من ينوبه،رئيس اإلد
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدال ـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية ة لألصل  مطابقـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
 تأديبية تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات
  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 
المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها خالل السنتين 
السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا 

  .بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح
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وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل ويرفض 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،
  رشح،ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمت

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
   أعاله،4ـ تقرير النشاط والمشار إليه بالفصل 

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 

ترتيب طبقا ألحكام هذا القرار وعليها الملفات المعروضة 
باالعتماد على مجموع األعداد المترشحين حسب الجدارة 

المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع 
من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم 

  .تعطي األولوية ألكبرهم سنا
 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 

  .زير الداخليةالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل و
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .التونسية
  .2016 جويلية 22تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في وزير الداخليةقرار من 
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات رتبة 
  .العمومية

  إن وزير الداخلية،
  بعد االطالع على الدستور،

مبر  ديس12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسس
تممته وخاصة المرسوم عدد  وأوعلى جميع النصوص التي نقحته 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  ديسمبر6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999
  المكتبات والتوثيق لإلدارات العمومية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  مية أعضاء للحكومة، المتعلق بتس2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،

 المتعلق 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 
مكتبي بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

 بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات العمومية بوزارة أو موثق
الخاضعة ) المجالس الجهوية ـ البلديات(الداخلية والجماعات المحلية 

  .إلشرافها

  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
 لإلدارات وثيق بسلك أعوان المكتبات والتمكتبي أو موثق رتبة

  .وفقا ألحكام هذا القرارالعمومية 
الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 

 لإلدارات  بسلك أعوان المكتبات والتوثيقمكتبي أو موثقرتبة 
المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون  العمومية
على األقل أقدمية في  سنوات) 5(س المتوفر فيهم شرط خمفي رتبهم 

  .هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات
ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 

  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
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  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

   من ينوبه،رئيس اإلدارة أو
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية   مطابقة لألصلـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
ة تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبي

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 

  . الداخليةأعاله بمقتضى قرار من وزير
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 
  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  قدمية في الرتبة للمترشح،ـ األ
  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 

  . أعاله6شار إليه بالفصل والم
والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 

وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(
  .المناظرة

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 
ترتيب طبقا ألحكام هذا القرار وعليها الملفات المعروضة 

حين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المترش
المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع 
من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم 

  .تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .ا أعاله من قبل وزير الداخليةالمناظرة المشار إليه

 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  ب الصيدالحبي

  

 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةرتبة 

  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،

سمبر  دي12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسس
تممته وخاصة المرسوم عدد  وأوعلى جميع النصوص التي نقحته 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  أفريل12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ومة وأعضائها، لق بتسمية رئيس الحك المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 
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 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 2012 أكتوبر 10 وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة تقني  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة 

) المجالس الجهوية ـ البلديات(الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها

  :ي قرر ما يل
اخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ تنظم المناظرة الد

وفقا ألحكام رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 
  .هذا القرار

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية 2الفصل 
إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية المساعدون 

 سنوات) 5(وفر فيهم شرط خمس المتالمترسمون في رتبهم التقنيون 
  .على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة

  . لجنة المناظرة اجتماعـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
  للمعني باألمر،

  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 
   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 

  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل سخـ ن
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 

  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 

ي عقوبات تأديبية تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أ
  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 
  .ضى قرار من وزير الداخليةأعاله بمقت

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 

  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله
   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 

  ة للمترشح،ـ األقدمية العام
  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 

  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 
  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

شر للمترشح ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المبا
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة

 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 
ترتيب ر و طبقا ألحكام هذا القرا عليهاالملفات المعروضة

المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 
المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع 
من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم 

  .تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .ظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخليةالمنا

 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  س الحكومةرئي
  الحبيب الصيد
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 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةرتبة 
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسس

تممته وخاصة المرسوم عدد  وأوعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ع المت2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 
 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 
  إلى وزير الداخلية،

 2012 أكتوبر 10ر الداخلية المؤرخ في وعلى قرار وزي
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة مساعد تقني  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 

المجالس الجهوية ـ (بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها) البلديات

  :ي قرر ما يل

 األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل
وفقا رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 

  .ألحكام هذا القرار

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية 2الفصل 
تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية مساعد إلى رتبة 

المتوفر فيهم شرط خمس وان التقنيون المترسمون في رتبهم األع
سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم ) 5(

  .الترشحات

ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 
  : ويضبط هذا القرار أعاله بقرار من وزير الداخلية

  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،خ غلق قائمةـ تاري
  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
مترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل والعسكرية التي قام بها ال
  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 
  الحالية،

ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 
  للمعني باألمر،

  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 
   العلمية،شهائدالمطابقة لألصل من ـ نسخ 
من شهائد الدورات التكوينية أو  مطابقة لألصل ـ نسخ

الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل اإلدارة 
  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
لو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية تثبت خ

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة 

  .تاريخ اإلرسال

رة الداخلية المشار إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظ5الفصل 
  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 

  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله
   :لمترشحين كما يلي ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات ا7الفصل 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح ـ العدد 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 
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والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل 

ترتيب المترشحين لمعروضة طبقا ألحكام هذا القرار والملفات ا
حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها 
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون 
األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األولوية 

  .ألكبرهم سنا
حين المقبولين نهائيا في  ـ تضبط قائمة المترش9الفصل 

  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية
 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 

  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

  .التونسية
  .2016 جويلية 22تونس في 

  ة الداخليوزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
مكتبي مساعد أو موثق مساعد بسلك أعوان المكتبات رتبة 

  .والتوثيق لإلدارات العمومية
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسس

تممته وخاصة المرسوم عدد  وأوعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2011 سبتمبر 23لمؤرخ في  ا2011 لسنة 89

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999

  المكتبات والتوثيق لإلدارات العمومية،
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ، لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتع2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،
 المتعلق 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 

مكتبي بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 
 بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لإلدارات مساعد أو موثق مساعد

المجالس الجهوية ـ (العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
  .الخاضعة إلشرافها) البلديات

  :ي قرر ما يل
ظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ تن

  بسلك أعوان المكتبات والتوثيقمكتبي مساعد أو موثق مساعد رتبة
  .وفقا ألحكام هذا القرارلإلدارات العمومية 

الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
 ت والتوثيق بسلك أعوان المكتبامكتبي مساعد أو موثق مساعدرتبة 

معاونو المكتبين أو معاونو الموثقين المترسمون  لإلدارات العمومية
على األقل أقدمية في  سنوات) 5(هم المتوفر فيهم شرط خمس في رتب

  .هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات
ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 

  :ط هذا القرار  ويضبأعاله بقرار من وزير الداخلية
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ
 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل 

عن طريق التسلسل اإلداري مصحوبة أن يرسلوا مطالب ترشحهم 
  :بالوثائق التالية 

ج الالزمة للخدمات المدنية ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحج
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية، لألصل ـ نسخة مطابقة

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

لقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة ـ نسخ من ا
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
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ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 
رفة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على مع

  .تاريخ اإلرسال
 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 

  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 

 يعبر عن أدائه )20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 
  . في أدائه لعملهللمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه

   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،

  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل 
  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 

  سنوات األخيرة،) 5(يرة والمواظبة خالل الخمس ـ الس

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(

  .المناظرة
ولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم  ـ تت8الفصل 

ترتيب طبقا ألحكام هذا القرار وعليها الملفات المعروضة 
المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 
المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع 

تهم من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدمي
  .تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية

 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

ي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسم11الفصل 
  .التونسية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 يتعلق 2016 جويلية 22 مؤرخ في قرار من وزير الداخلية
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

مية لإلدارات واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالرتبة 
  .العمومية

  إن وزير الداخلية،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع 
 2011 لسنة 89تممته وخاصة المرسوم عدد  وأالنصوص التي نقحته 

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
 لسنة 112وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية المتمم باألمر عدد 

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتع2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 297وعلى األمر الحكومي عدد 
تفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة  المتعلق ب2016مارس 

  إلى وزير الداخلية،

 2012 أكتوبر 10وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 

المجالس الجهوية ـ (ية العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحل
  .الخاضعة إلشرافها) البلديات

  :ي قرر ما يل

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 

  .وفقا ألحكام هذا القرارالعمومية 

ت للترقية إلى الداخلية بالملفا ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل 
رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 

المتوفر فيهم تقنيو مخبر اإلعالمية المترسمون في رتبهم  العمومية
على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ  سنوات) 5(شرط خمس 
  .ختم الترشحات
ليها  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إ3الفصل 

  : ويضبط هذا القرار أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية
  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
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   الترشحات،ـ تاريخ غلق قائمة
  . اجتماع لجنة المناظرةـ تاريخ

 المشار إليها ات ـ يجب على المترشحين للمناظر4الفصل 
عن طريق التسلسل اإلداري أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم 

  :وثائق التالية بالمصحوبة 
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية 
والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل 

  رئيس اإلدارة أو من ينوبه،
من قرار تسمية المترشح في الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل 

  الحالية،
حالة إدارية ـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر 

  للمعني باألمر،
  من قرار االنتداب في الوظيفة العمومية،ـ نسخة مطابقة لألصل 

   العلمية،شهائدالـ نسخ مطابقة لألصل من 
  من شهائد الدورات التكوينية  مطابقة لألصل ـ نسخ

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل 
  رة السابقة لسنة فتح المناظرة،اإلدارة خالل الخمس سنوات األخي

ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة 
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل 

ن تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة الترشحات ويكو
  .تاريخ اإلرسال

 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل 
  .أعاله بمقتضى قرار من وزير الداخلية

 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد 6الفصل 
ه  يعبر عن أدائ)20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر 

  .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله
   : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي7الفصل 

  ـ األقدمية العامة للمترشح،
  ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،

  ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ل ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قب

  سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس 
  سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس 

ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح 
  . أعاله6والمشار إليه بالفصل 

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
من قبل أعضاء لجنة وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس ) 20(

  .المناظرة
 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات 8الفصل 

المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب 
الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد المتحصل عليها وإذا تحصل 

ولوية ألقدمهم عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األ
  .في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل 
  .المناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الداخلية

 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10الفصل 
  . المشار إليه أعاله2012أكتوبر 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية11الفصل 
  .2016 جويلية 22تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  
  

  الشؤون الدينيةوزارة
  

 يتعلق بفتح 2016 أوت 8قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك 

  .2015داري المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة اإل
  إن وزير الشؤون الدينية،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
جميع  وعلى ،ةالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري

  ،النصوص التي نقحته أو تممته
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد 
 10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس 
  ،2012أكتوبر 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 المتعلق بضبط كيفية 2012 أوت 1مؤرخ في وعلى القرار ال
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف 
بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص 

 نوفمبر 20التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 
2015.  

  :قرر ما يلي 
 سبتمبر 26شؤون الدينية يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة ال

 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2016
كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة 

  .2015الشؤون الدينية بعنوان سنة 
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 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل 
  ).1(واحدة 

  .2016 أوت 24 الترشحات يوم  ـ تختم قائمة3الفصل 
هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر 4الفصل 

  .التونسية
  .2016 أوت 8تونس في 

  الشؤون الدينيةوزير 
  محمد خليل

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

  
  املاليةوزارة

  
أوت  8مؤرخ في  2016لسنة  961بمقتضى أمر حكومي عدد 

2016.  
يبي، الرئيسة المديرة لمياء بوجناح الزرالسيدة أسندت إلى 

العامة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، رتبة 
  .2016 ماي 27وامتيازات كاتب دولة ابتداء من 

  
  

  الصحة وزارة

  
قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

تنقيح وإتمام القرار المؤرخ بتعلق ي 2016وت  أ12مؤرخ في 
 انتداب مقيمين  مناظرة، المتعلق بتنظيم2015 سبتمبر 4في 

  .في الطب
  إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم 

  ،2011 سبتمبر 23  المؤرخ في2011  لسنة89عدد 
 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 1440وعلى األمر عدد 

انوني للمقيمين وعلى جميع النصوص  المتعلق بالنظام الق1993
 2010 لسنة 1585التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2010وان ج 29المؤرخ في 

 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة 2011

 تم تنقيحه باألمر التخصص في الطب كماوممارسة طب العائلة ل
  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1195الحكومي عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 301وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الصحة،
وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية المؤرخ 

 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في 1993 سبتمبر 23في 
قحته أو تممته وخاصة القرار الطب وعلى جميع النصوص التي ن

  ،2000 جوان 26المؤرخ في 
 وعلى قرار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ظرة انتداب ا المتعلق بتنظيم من2015 سبتمبر 4المؤرخ في 
  .مقيمين في الطب
  :قررا ما يلي 

 من 18 و17و) 1فقرة  (3الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل 
، المشار إليه أعاله وتعوض 2015 سبتمبر 4 في القرار المؤرخ

  :كما يلي 
  )  جديدة1فقرة  (3الفصل 

ـ للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في  1
امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية 

والذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة ) 3.ط.د.ث.م(
  ).ط.د.ث.م(الطبية للدراسات 

، للطلبة المشار إليهم بالفقرة 2017وال يمكن ابتداء من سنة 
السابقة الذين لم يتابعوا مجموع التربصات الخاصة بسنة التربص 

ولم تتم ) 4.ط.د.ث.م(الداخلي من المرحلة الثانية للدراسات الطبية 
لي المصادقة على فترتي التربص األول والثاني من سنة التربص الداخ

  .المشار إليها أعاله، إعادة المشاركة في مناظرة اإلقامة في الطب
ـ إضافة إلى مناظرتي اإلقامة في الطب ) جديد (17الفصل 

فتح بعنوان سنتي ت 2016 و2015المفتوحتان بعنوان سنتي 
  : مناظرتان لإلقامة في الطب على النحو التالي 2018 و2017

 سبتمبر 23المؤرخ في ـ مناظرة تجرى وفقا ألحكام القرار 
 المشار إليه أعاله، بالنسبة ألفواج الطلبة في الطب الذين 1993

وا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية متأ
 والذين تمت المصادقة على سنة 2015قبل سنة ) 3.ط.د.ث.م(

  تربصهم الداخلي،
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 سبتمبر 4ـ مناظرة تجرى وفقا ألحكام القرار المؤرخ في 
ليه أعاله بالنسبة لطلبة كليات الطب التونسية إ المشار 2015

الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات 
  .2015بداية من سنة ) 3.ط.د.ث.م(الطبية 

يشارك في مناظرة انتداب مقيمين في الطب، وفقا ألحكام 
 إليه أعاله، بداية من ، المشار2015 سبتمبر 4القرار المؤرخ في 

وا تم، المترشحون من كليات الطب التونسية الذين أ2019سنة 
بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية 

 والذين تمت المصادقة على كامل 2015قبل سنة ) 3.ط.د.ث.م(
  .فترات تربصاتهم الداخلية

 ال تتجاوز ية ولفترةجتلغى بصفة تدري) : جديد (18الفصل 
 جميع األحكام السابقة المخالفة وخاصة القرار المؤرخ 2018سنة 
  .، المشار إليه أعاله1993 سبتمبر 23في 

 من القرار المؤرخ في 13 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 2الفصل 
، المشار إليه أعاله فقرتان خامسة وسادسة كما 2015 سبتمبر 4

  :يلي 
ـ يمكن للمترشحين من ) فقرتان خامسة وسادسة (13الفصل 

أطباء الصحة العسكرية والضباط التالميذ األطباء التناظر بعنوان 
المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود 

من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة ) %5(خمسة بالمائة 
الصحة في صورة النجاح، ال يمكن للمعنيين باألمر اختيار 

 إال في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة االختصاص
  .الدفاع الوطني وحسب الجدارة

ويمكن تسمية المترشحين من أطباء الصحة العسكرية 
والضباط التالميذ األطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على 
األقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد 

مراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع إقصائي وذلك في حدود ال
  .الوطني

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2016 أوت 12تونس في 
  الصحةوزير 

  سعيد العايدي
   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

تعليم العالي والبحث العلمي قرار من وزير الصحة ووزير ال
 يتعلق بفتح مناظرة اإلقامة في الطب 2016 أوت 12مؤرخ في 

  .2017- 2016للسنة الجامعية 
  إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،
 فيفري 25 المؤرخ في 2008  لسنة19وعلى القانون عدد 

الي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد المتعلق بالتعليم الع 2008
  ،2011 أفريل 26 المؤرخ في 2011 لسنة 31

 جوان 23 المؤرخ في 1993نة  لس1440وعلى األمر عدد 
المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين  1993

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2010وان  ج29 المؤرخ في 2010 لسنة 1585

 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716  عددوعلى األمر
 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 2008

 لسنة 683والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم باألمر عدد 
  ،2011 جوان 9 المؤرخ في 2011

 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132  عددوعلى األمر
ط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة  يتعلق بضب2011

ب المنقح والمتمم باألمر ممارسة طب العائلة والتخصص في الطل
  ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1195الحكومي عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 301األمر الحكومي عدد وعلى 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير الصحة،
 المتعلق بتنظيم 1993 سبتمبر 23القرار المؤرخ في وعلى 

مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح بالقرارات المؤرخة في 
  ،2000وان  ج26 و1995 سبتمبر 16 و1994 أفريل 19

 العلمي وعلى قرار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث
 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين 2015 سبتمبر 4المؤرخ في 

  ،2016 أوت 12في الطب والمنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 
  :قررا ما يأتي 

 تفتح بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس ـالفصل األول 
 واأليام الموالية 2016 سبتمبر 27مة في الطب يوم مناظرة لإلقا

ستشفائية وشعب مقيما في الطب لفائدة األقسام اال 540النتداب 
التعليم بكليات الطب التونسية وألقسام الطب الوقائي والجماعي 
طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعاله المؤرخ 

 أفريل 19ات المؤرخة في  والمنقح بالقرار1993 سبتمبر 23في 
  .2000 جوان 26 و1995 سبتمبر 16 و1994
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رشحين المتربصين  تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمتـ 2الفصل 
ب الذين قضوا إجماليا مدة سنة على األقل من الداخليين في الط

و أي فترة تربص أخرى أالتربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها 
 المصادقة على الترشحات وكذلك معترف بمعادلتها من طرف لجنة

شحين الدكاترة في الطب، في االختصاصات ولعدد المراكز ترللم
  :المبينة أسفله 

  
 :الطب واالختصاصات الطبية ـ  1

  مراكز10  الطب الباطنيـ

   مراكز7   األمراض الخمجيةـ

   مركزا17   اإلنعاش الطبيـ

   مراكز7   علم األورام الطبيةـ

   مراكز5  ض التغذية التغذية وأمراـ

   مراكز6   علم أمراض الدم السريريـ

   مراكز10   علم الغدد الصماءـ

   مركزا15   أمراض القلبـ

   مركزا14   أمراض الكلىـ

   مركزا11   أمراض األعصابـ

   مراكز7   أمراض الرئةـ

   مراكز9  )أمراض المفاصل والعظام( علم الرثية ـ

  ا مركز11   أمراض المعدة واألمعاءـ

   مراكز7   الطب الفيزيائي وتقويم األعضاء والتأهيل الوظيفيـ

   مراكز8   األمراض الجلديةـ

   مركزا30   طب األطفالـ

   مركزا16   الطب النفسانيـ

   مراكز7   الطب النفساني لألطفالـ

   مركزا27   التصوير الطبيـ

   مراكز8   عالج األورام باألشعةـ

   مراكز6   الطب الشرعيـ

   مراكز8  الشغل طب ـ

   مراكز3   الطب الوقائي والجماعيـ

   مركزا40   التخذير واإلنعاشـ

   مراكز7   التشريح وعلم الخاليا المرضىـ

   مركزا24   الطب االستعجاليـ

 : الجراحة واالختصاصات الجراحية ـ 2

   مركزا20   الجراحة العامةـ
   مراكز4   جراحة األورامـ
  مركزان   جراحة الصدرـ
   مراكز3  جراحة األوعية المحيطة ـ
   مراكز7   جراحة األعصابـ
   مراكز8   جراحة المسالك البوليةـ
   مراكز4   جراحة الرأب والترميم والتجميلـ
   مركزا18   جراحة العظام والكلومياتـ
   مراكز7   جراحة األطفالـ
   مراكز3   جراحة القلب واألوعيةـ
   مركزا15   طب العيونـ
   مركزا14  واألنف والحنجرة طب األذن ـ
   مراكز4   طب الفم وجراحة الوجه والفكينـ
   مركزا26   طب النساء والتوليدـ

 : البيولوجيا والمواد األساسية ـ 3

   مراكز4  حيائيةلوجيا الطبية اختيار الكيمياء األ البيوـ
   مراكز3   البيولوجيا الطبية اختيار علم األحياء الدقيقةـ
   مراكز4  الطبية اختيار علم الطفيليات البيولوجيا ـ
   مراكز4   البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعةـ
   مراكز4   البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدمـ
  مركزان   علم األنسجة واألجنةـ

   مراكز3   واالستكشاف الوظيفيـ الفيزيولوجيا
  مركزان  حيائية والطب النوويزياء األ الفيـ
  مركزان  رمكولوجيا الفـ
  مركزان   علم الوراثةـ
  مركز واحد   علم التشريحـ

  
 تفتح هذه المناظرة، في إطار التكوين المستمر، ـ 3الفصل 

 سنوات 5بالنسبة للمترشحين أطباء الصحة العمومية الذين لهم 
  :أقدمية على األقل، في االختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله 

  
  ركز واحدم   الطب الباطنيـ
   مراكز3   اإلنعاش الطبيـ
  مركز واحد   التغذية وأمراض التغذيةـ
  مركز واحد   أمراض الكلىـ
   مراكز3   أمراض الرئةـ
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  مركز واحد   الطب الفيزيائي وتقويم األعضاء والتأهيل الوظيفيـ
  مركزان   األمراض الجلديةـ
  مركزان   طب األطفالـ
  مركزان   الطب النفسانيـ

   مراكز3   الطبيويرـ التص
  مركزان   الطب الشرعيـ
   مراكز3   الطب الوقائي والجماعيـ
   مراكز8   التخدير واإلنعاشـ
   مراكز6   الطب االستعجاليـ
   مراكز5   الجراحة العامةـ
   مراكز4   جراحة العظام والكلومياتـ
  مركزان   طب العيونـ
  مركز واحد   طب األذن واألنف والحنجرةـ
   مراكز3  ساء والتوليد طب النـ
  مركز واحد   البيولوجيا الطبية اختيار علم األحياء الدقيقةـ

  
 تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز ـ 4الفصل 

الدفاع الوطني في االختصاصات االستشفائية الجامعية التابعة لوزارة 
  :ية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله لاالت

  
  مركزان  نفساني الطب الـ
  مركزان   طب العيونـ
  مركزان   الجراحة العامةـ
  مركزان   التخدير واإلنعاشـ
  مركزان   جراحة المسالك البوليةـ
  مركزان   طب النساء والتوليدـ
  مركزان   التصوير الطبيـ
  مركزان   عالج األورام باألشعةـ
  مركزان   علم الرثيةـ
  مركز واحد   األمراض الخمجيةـ
  مركز واحد  راحة األطفال جـ
  مركز واحد   التشريح وعلم الخاليا المرضىـ
  مركزان   علم الغدد الصماءـ
  مركزان   طب األطفالـ
  مركز واحد   علم األنسجة واألجنةـ
  مركز واحد   أمراض الرئةـ

 ال يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط ـ 5الفصل 
التابعة لوزارة الدفاع المفتوحة بعنوان المؤسسات االستشفائية 

  .لسلك العسكريل المترشحون الذين ينتمون الوطني إال
  .2016 أوت 26 يغلق سجل الترشحات يوم ـ 6الفصل 
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 7الفصل 

  .التونسية
  .2016 أوت 12تونس في 

  الدفاع الوطنيوزير 
  فرحات الحرشاني

  الصحةوزير 
  سعيد العايدي

   التعليم العالي والبحث العلميوزير
  شهاب بودن

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

  

  الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وزارة
  

 2016 أوت 4 مؤرخ في 2016لسنة  962أمر حكومي عدد 
يتعلق بضبط مشموالت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 

  .ومكافحة الفساد
  ،ومةإن رئيس الحك

  ،باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
   منه،92بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصل 

 14 المؤرخ في 2011 لسنة 120وعلى المرسوم اإلطاري عدد 
   المتعلق بمكافحة الفساد،2011نوفمبر 

 1970 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
 بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع النصوص التي تممته المتعلق

  أو نقحته،
 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015
 جانفي 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016
 مارس 2 المؤرخ في 2016 لسنة 271ى األمر الحكومي عدد وعل
مكافحة  المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة و2016

  الفساد وإلحاق هياكل بها،
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  . مجلس الوزراءلةوبعد مداو
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  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 
مكافحة عمومية والحوكمة و تتولى وزارة الوظيفة الـالفصل األول 

الفساد المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة 
  .العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها

مكافحة  تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وـ 2الفصل 
ــ    :الفساد في مجال الوظيفة العمومية ب

هداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة  متابعة تنفيذ التوجهات واألـ
  .العمومية

 المساهمة في ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها في ـ
إطار المخططات التنموية االقتصادية واالجتماعية واقتراح التدابير 

  .المصاحبة لها
 إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها في مجال التصرف في ـ

  .ةالموارد البشري
 الموارد هادفة إلى تطوير منظومة التصرف في وضع التصورات الـ

  .البشرية لإلدارة وطرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية
 دراسة واقتراح النصوص القانونية وإنجاز الدراسات والبحوث في ـ

  .مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح العمومية
 والتبسيطات المتعلقة باألساليب  اقتراح وتنسيق اإلصالحاتـ

واإلجراءات اإلدارية واإلشراف على كل المبادرات الرامية إلى تحسين 
  .العالقة بين المصالح العمومية ومستعمليها

 تنسيق ودعم ومساندة المبادرات المنجزة من قبل الوزارات ـ
لتقييم وتحديث األعمال الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة 

 ومستعملي المرافق العمومية والمساهمة في حسن للمواطنين
  .التصرف في الممتلكات العامة

 العمل على تطوير اإلدارة اإللكترونية من خالل االستغالل األمثل ـ
ألنظمة المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية الخدمات اإلدارية 
المسداة إلى المتعاملين مع اإلدارة وفيما بين المصالح قصد تحسين 

  .جاعة المصالح العموميةن
 العمل مع الهياكل المعنية العتماد قواعد وآليات التصرف العمومي ـ

  .الحديث على المستوى المركزي والجهوي
 المساهمة في تصور أنظمة جديدة للتصرف بالنسبة لهياكل الدولة ـ

  .والمؤسسات والمنشآت العمومية
 المساهمات  المساهمة في صياغة استراتيجية الدولة في مجالـ

  .والمؤسسات والمنشآت العمومية
 المساهمة في دراسة وإعداد سياسة األجور والمفاوضات ـ

  .االجتماعية في القطاع العام
 قيادة برامج ومشاريع التحديث اإلداري على المستويين المركزي ـ

  .والجهوي
 تصور وتنفيذ السياسات والبرامج في مجاالت التحديث اإلداري ـ

إللكترونية وتأمين التنسيق بين الوزارات في هذه المجاالت والحوكمة ا
  .ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها

 متابعة وتنسيق أعمال التدقيق والتقييم التي تجريها هياكل الرقابة ـ
والتفقد لقياس الجدوى والنجاعة ومقارنتها باألهداف المرسومة 

  .ند االقتضاءواقتراح سبل التحسين والمعالجة ع
مة في ميدان تكوين وتدريب وتطوير و تصور وتنفيذ سياسة الحكـ

  .كفاءة األعوان العموميين وتأهيلهم
 ضبط مؤشرات التكوين وإعداد منظومات إعالمية وإنجاز ـ

  .إحصائيات حول التكوين والتدريب
التقييم السنوي لمخططات التدريب وتنمية و مراقبة ومتابعة ـ

  .التي تنجزها مختلف الوزاراتقدرات األعوان 
 إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث ـ

مؤسسات تكوينية أو مراحل تكوين أو برامج التكوين األساسي 
  .والمستمر التي تعرضها مختلف الوزارات

  . القيام بالتقييم المرحلي والتأليفي لألداء العام لإلدارة العموميةـ
ج للتطوير والتجديد في ميدان التصرف اإلداري  إرساء مناهـ

  .والمالي
 تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ـ 3الفصل 

  :الفساد في مجال الحوكمة بما يلي 
 وضع تصور وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الحوكمة باعتماد ـ

  .مقاربة تشاركية
ية ذات العالقة  اقتراح وإعداد اإلصالحات التشريعية والترتيبـ

  .بالحوكمة
  . وضع برامج لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدةـ
 اقتراح اآلليات الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقررة ـ

  .بالدستور في تنظيم اإلدارة العمومية ونشاطها
 مساندة الهياكل العمومية واألشخاص المكلفون بتسيير مرفق ـ

اجبات مستخدميها عمومي في اعتماد مدونات سلوك تحدد و
  .وحقوقهم

 حث الهياكل العمومية واألشخاص المكلفون بتسيير مرفق عمومي ـ
على وضع أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط وإجراءات إسداء 

  .الخدمات
 تحسين منظومة الطلب العمومي والعمل على إضفاء الشفافية ـ

  .والنجاعة للتصرف في الصفقات العمومية
شيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات  وضع برامج لترـ

  .العمومية بالتنسيق مع الجهات المعنية
 إرساء نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية بالتعاون مع الهياكل ـ

  .المعنية
 العمل على إرساء آليات تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة ـ

  .تشاركيةوالمساءلة واحترام القانون ونشر ثقافتها باعتماد مقاربة 
 دراسة واقتراح النصوص المتعلقة بحوكمة هياكل المداولة ـ

  .والتسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية
  . تمثيل الدولة في التظاهرات العالمية في مجال الحوكمةـ
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كمة ومكافحة و تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحـ 4الفصل 
  :الفساد في مجال مكافحة الفساد بما يلي 

  . ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بلورةـ
 العمل باالشتراك مع الوزارات المعنية على تصور ووضع البرامج ـ

  .القطاعية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها
 اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى مكافحة ـ

  .الفساد
شأنها سات التي من فيلة بالحد من الممار تصور وتنفيذ اآلليات الكـ

  .أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام
 المساهمة مع الهياكل المعنية قصد إخضاع ممارسة مختلف ـ

األنشطة االقتصادية والمعامالت والمبادالت التجارية بين مؤسسات 
القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة وتعزيز مبادئ الشفافية 

  .التسيير بمؤسسات القطاع الخاصوالنزاهة في التصرف و
 واإلشعارات الواردة عليها حول حاالت الفساد إلى  إحالة الشكاوىـ

  .الجهات المعنية
 تشريك المواطنين في مكافحة الفساد في القطاعين العام ـ

  .والخاص
  . نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحتهـ
  .لفساد وضع برامج للتكوين في مجال مكافحة اـ

 تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ـ 5 لالفص
  :الفساد في مجال الرقابة خاصة بما يلي 

 وضع تصور واستراتيجية وطنية في مجال الرقابة اإلدارية والمالية ـ
  .باعتماد المعايير الدولية

 تعصير الوظيفة الرقابية العمومية وتحديد توجهاتها بما يتالءم ـ
  .ت التصرف الحديثوحاجيا

 مراقبة وتدقيق وتقييم التصرف العمومي في مختلف مراحله ـ
  .وإصدار التقارير الدورية في الغرض

 لإلدارة والمصالح العمومية وكذلك المراقبة ة القيام بالمراقبة العامـ
  .مصاريف العموميةلالعامة ل

  . مراقبة إنجاز أي مهمة تفقد ومراقبة للمصالح العموميةـ
 تتعهد وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ـ 6ل الفص

الفساد بدراسة مشاريع النصوص القانونية المعدة أو المعروضة عليها 
من قبل الوزارات والمتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت 
العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد واستكمال إعدادها من الناحية 

 باالستشارات المستوجبة بمقتضى التشريع والتراتيب القانونية والقيام
  .الجاري بها العمل في شأنها

 تسهر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ـ 7الفصل 
الفساد على تطوير برامج التعاون الدولي ودعم العالقات مع الهيئات 

  .الدولية واإلقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشموالتها

 271 تواصل الهياكل المنصوص عليها باألمر عدد ـ 8لفصل ا
 المشار إليه أعاله ممارسة 2016 مارس 2 المؤرخ في 2016لسنة 

المهام الموكولة لها بمقتضى النصوص الخاصة بها ما لم تتعارض مع 
  .أحكام هذا األمر الحكومي

 يعرض وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ـ 9الفصل 
تقارير النشاط السنوية لمختلف الهيئات العليا الرقابية والتقرير الفساد 

  .السنوي حول المنشآت العمومية على أنظار رئيس الحكومة
 وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ـ 10الفصل 

مر الحكومي الذي  بتنفيذ هذا األ، كل فيما يخصه،ووزير المالية مكلفان
  . للجمهورية التونسيةينشر بالرائد الرسمي

  .2016 أوت 4تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور
  وزير المالية
  سليم شاكر

الوظيفة العمومية والحوكمة وزير 
  ومكافحة الفساد

كمال العيادي            

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 

  
  

  املرأة واألسرة والطفولة وزارة
  

 أوت 12مؤرخ في قرار من وزيرة المرأة واألسرة والطفولة 
   يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية ألفضل برنامج 2016

أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية 
  .2014بعنوان سنة 

  إن وزيرة المرأة واألسرة والطفولة،
  بعد االطالع على الدستور،

 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001 لسنة 2310وعلى األمر عدد 
وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية ألفضل  المتعلق بإحداث 2001

  برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية،
 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001 لسنة 2311وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث لجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية،2001
 سبتمبر 22 المؤرخ في 2003 لسنة 2020وعلى األمر عدد 

 بضبط مشموالت وزارة شؤون المرأة واألسرة  المتعلق2003
  والطفولة،

 جويلية 31 المؤرخ في 2013 لسنة 3175وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات 2013

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 184المنقح باألمر الحكومي عدد 
  ،2016فيفري 

 سبتمبر 19في  المؤرخ 2013 لسنة 4064وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة واألسرة،2013
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 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة2016جانفي 

  :ي قررت ما يل
  الفصل األول ـ أسندت الجائزة الوطنية ألفضل برنامج 
أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 

  . إلى اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بوالية مدنين2014
 ـ تسند للجمعية الفائزة المشار إليها بالفصل األول 2الفصل 

دينار ) 10.000(ا عشرة آالف ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدره
  .تحمل على اعتمادات وزارة المرأة واألسرة والطفولة

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2016 أوت 12تونس في 
  المرأة واألسرة والطفولة ةوزير

  سميرة مرعي فريعة
  
  

  والبحث العلمي التعليم العاليوزارة

  
 أوت 2التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من وزير 

 2008 جويلية 24ؤرخ في المقرار  يتعلق بتنقيح ال2016
تعلق بضبط الخدمات اإلدارية المسداة من المصالح المو

التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 
  .والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها

  عالي والبحث العلمي،ن وزير التعليم الإ
  على الدستور،بعد االطالع 

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982على األمر عدد و
 المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين 1993
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر معها، 
  ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882عدد 

 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد 
   المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993

 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
 فيفري 16 المؤرخ في 2005سنة  ل336وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة البحث العلمي 2005
  والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،

 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2876وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما 2008

 أفريل 5 المؤرخ في 2010 لسنة 615تم تنقيحه باألمر عدد 
2010،  

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35األمر الرئاسي عدد وعلى 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 
 المتعلق بضبط الخدمات اإلدارية 2008 جويلية 24المؤرخ في 

المسداة من المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
والتكنولوجيا والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط 

  إسنادها،
 11وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 

علق بتفويض حق اإلمضاء لرؤساء الجامعات،  المت2015ماي 
  .2016 جوان 7كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 

  :قرر ما يلي 
 من قرار وزير التعليم 14.7الفصل األول ـ ينقح الملحق عدد 

العالي والبحث العلمي المشار إليه أعاله والمتعلق بالمنح الوطنية 
  ).منح التداول(للدراسة بالخارج 

 المديرون العامون بوزارة التعليم العالي والبحث  ـ2الفصل 
العلمي ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات العمومية الراجعة 
إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 أوت 2تونس في 

   التعليم العالي والبحث العلميوزير
  هاب بودنش

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد



  2887صفحـة   2016 أوت 12 ––لرسمي للجمهورية التونسية الرائد ا  66عــدد 

  الجمهورية التونسية

  التعليم العاليوزارة 

 والبحث العلمي

 
  )جديد (14.7ملحق عدد 

 

   

  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد

 

   

  طــــنادليــــل المو 

   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

 ...............................لمؤرخ فيا....................................................قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: المرجع 

 ...................................بتاريخ........................................الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد                 

  . الجامعات:المؤسسة 
  .المنح والقروض الجامعية: مجال الخدمة 

  ).منح التداول( المنح الوطنية للدراسة بالخارج :موضوع الخدمة 
 

  بالخدمةشروط االنتفاع

ـ أن يكون المترشح مرسما بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث بتونس بالسنة الثانية من شهادة الماجستير، أو بإحدى السنوات الثالث األولى من شهادة
  . الثالثة من الشهادة الوطنية للهندسةبالسنةالدكتورا أو 

 .سيم بمؤسسة تعليم عال وبحث بالخارجـ تقديم استدعاء من مؤسسة تعليم عال وبحث أو شهادة تر

   

 الوثائق المطلوبة

  .مطبوعة مطلب منحة تداول يتم تعميرها وإمضاؤها، حسب المطلوب) 1
  .نسخة من شهادة الترسيم بالنسبة إلى السنة الجامعية الجارية) 2
  .شهادة دعم من األستاذ المشرف) 3
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية) 4
 ).في صورة ترسيم مشترك( من المؤسسة المزمع زيارتها أو شهادة ترسيم بالمؤسسة األجنبية استدعاء) 5

   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

سحب مطبوعة منحة التداول وتعمريها وإمضاؤها ) 1
 .وإرجاعها إلى المؤسسة المعنية

  .ـ المترشح
 .ـ المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح

 .ـ لجنة تابعة للجامعة التي ينتمي إليها المترشح .دراسة وتقييم الملف) 2

 .ـ الجامعة التي ينتمي إليها المترشح .إحالة الملفات المقبولة إلى رئيس الجامعة المعنية) 3

تسليم المقبولين شهادة منحة التربص والترخيص) 4
 .للحصول على تذكرة سفر

  .ـ المترشح
 .ـ الجامعة التي ينتمي إليها المترشح

 .تبطة بآجل معينغير مرـ 

  



  66عـــدد   2016 أوت 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2888صفحــة 

  مكان إيداع الملف

  . التي ينتمي إليها المترشحالمؤسسة :المصلحة 
 .مؤسسة عنوان ال:العنوان 

 

 مكان الحصول على الخدمة

  . الجامعة التي ينتمي إليها المترشح:المصلحة 
 . عنوان الجامعة:العنوان 

 

 أجل الحصول على الخدمة

 .ل غير محددةآجاـ 

 

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 .2011 أفريل 26 المؤرخ في 2011 لسنة 31 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19ـ القانون عدد 
نح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتالميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه المتعلق بالم2009 أكتوبر 19 المؤرخ في 2009 لسنة 3040األمر عدد ـ 

  .2012 أكتوبر 9 المؤرخ في 2012 لسنة 2392باألمر عدد 
التونسيين الذين يزاولون المتعلق بضبط مقادير وشروط إسناد المنح الخصوصية ومنح التداول للطلبة 2001 أكتوبر 31ـ قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 

  .2010 مارس 16حه بالقرار المؤرخ في يدراستهم ببلدان االتحاد األوروبي، كما وقع تنق
 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية2009 أكتوبر 26ـ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

 .2012 أكتوبر 9 طلبة وتالميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في لفائدة
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  واملوارد املائية والصيد البحري الفالحةوزارة

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح وغلق موسم جني 2016 جويلية 15مؤرخ في 

 .2017 ـ 2016الحلفاء لسنة 

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،
   على الدستور، االطالعبعد

 1988 لسنة 20وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد  
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو 1988 أفريل 13المؤرخ في 

 20 المؤرخ في 2009 لسنة 59تممتها وآخرها القانون عدد 
بتبسيط اإلجراءات اإلدارية في قطاع الفالحة  المتعلق 2009جويلية 

   من هذه المجلة،163 و160والصيد البحري وخاصة الفصلين 
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   رئيس الحكومة وأعضائها،لق بتسمية المتع2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .بتسمية أعضاء للحكومة المتعلق 2016جانفي 

  :قّرر ما يلي 
الفصل األول ـ يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات 

 ويغلق 2016 أوت 1المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 
  .2017 جانفي 31الموسم المذكور يوم 

 ـ تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خالل الموسم 2الفصل  
  . طنا30.000المذكور بحوالي 

 ـ يخضع نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات والعربات 3الفصل 
طيلة موسم الجني إلى مراكز التجميع والتحزيم إلى أحكام الفصول 

  . من مجلة الغابات الجاري بها العمل112 إلى 105من 
 ـ تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها 4الفصل 

  .2017 جانفي 31 الواقع جنيها قبل بالنسبة للكميات
 ـ يحجر الرعي وجني الحلفاء وكل العمليات المتعلقة 5الفصل 

 بالقطع 2017 ـ 2016بنقل ووزن وشراء هذا النبات طيلة موسم 
  :المدرجة بالجدول التالي 
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  رين والية القص. 1

 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق المعتمدية

1  460  
  بلهيجات  بلهيجات  601  2
9  452  
8  837  
11  640  
14  476  

  نوبيةالجالقصرين 

  قرعة مقدودش  قرعة مقدودش

15  600  

8  1304  

  حاسي الفريد  حاسي الفريد  759  9

14  1492  

5  1080  

  خنقة الجازية  يةخنقة الجاز  1846  10

12  394  

1  1216  

  الهشيم  الهشيم  1231  5

10  722  

8  618  

17  749  

18  1095  

  حاسي الفريد

  الكامور  الكامور

19  1280  

5  586  

  ماجل بلعباس  ماجل بلعباس  1208  6

8  1170  

4  1682  

  الناظور  الناظور  1599  5

9  3136  

1  1631  

3  2982  

  ماجل بلعباس

  أم األقصاب  أم األقصاب

10  2474  
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 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق المعتمدية

11  1344  
1  1553  

  فريانة تالبت  فريانة تالبت
3  658  
1  365  
  قرعة النعام بوشبكة  قرعة النعام بوشبكة  443  4
6  4090  
5  464  
6  767  
7  588  
9  510  

  أم علي  أم علي

10  690  
1  928  
2  1658  

  
  

  فريانة

  الصخيرات  الصخيرات
9  1918  
1  54  

  الوساعية  الوساعية
4  335  
2  549  

  مشرق شمس  مشرق شمس
5  475  

  253  3  القرعة الحمراء  القرعة الحمراء
  249  2  سمامة  سمامة

  سبيطلة

  1056  2  الشرايع  الشرايع
 53267    :الجملة    
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   ي بوزيدوالية سيد . 2

 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق عتمديةالم

10  1397  

  جباس  1850  11

12  1337  

  858  36  الغريس الغربية

  المكناسي  المكناسي

  335  37  المكناسي الشرقية

  710  16  منزل بوزيان

  740  19  المالوسي

20  645  

  هنشير القالل  1075  21

22  1597  

26  353  

  المكناسي  منزل بوزيان

  العمران
31  145  

  2633  8  الرابطة

  بن عون  سيدي علي بن عون  2356  12 و11  المنصورة الشرقية

  1635  16  بن عون

  975  18  بئر الحفي
  بن عون  بئر الحفي

  1911  3  الرابطة

1  1035  
  المكارم

2  523  

3  423  

  العامرة  798  4

5  767  

  490  6  بنور

  الفائض  497  8

9  720  

  سيدي بوزيد  سيدي بوزيد الشرقية

  250  26  الزيتونة

  510  7  الصداقية

  سيدي بوزيد  سيدي بوزيد الغربية  503  27
  الهيشرية

28  1007  
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 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق عتمديةالم

7  1315  
  مغيلة

8  1307  
  125  10  السبالة

  جلمة  سبالة أوالد عسكر

  1081  11  العامرة
2  1262  

  سلتة
3  1648  
1  1950  
  زغمار  557  4
5  1472  

  جلمة  جلمة

  127  17  باطن الغزال
13  715  
  سيدي خليف  سيدي بوزيد  أوالد حفوز  554  14
15  582  

  1100  5  المزونة
8  685  

  بوهدمة
9  1325  

10  790  
  المزونة  المزونة

  الفوني
11  1185  

  1177  2  السعيدة
3  1075  

  الحمامقصر 
4  1650  
5  2148  
6  970  
7  1868  
8  1590  

  الرقاب  الرقاب

  الرقاب

9  1670  
1  375  
  القصيرة  570  2
3  990  
7  836  
8  1247  

  المكناسي  السوق الجديد

  الزفزاف
9  1285  

  63306         :الجملة
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   والية القيروان . 3

 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق المعتمدية
  حاجب العيون  727  1  القنطرة
  397  3  الهداية

  الشواشي  السرجة  578  2
4  550  
1  1435  
2  1011  

  حاجب العيون

  الغويبة  الغويبة
6  1234  

  1382  8  جبل طرزة  طرزة الجنوبية  حفوز
  جبل طرزة  طرزة الشمالية  العالء  489  1
2  378  

  1142  1  لطويلةجبل ا  الطويلة
  نصر الله  583  5  محمية التواتي  محمية التواتي
  828  6  جبل بوقبرين  جبل بوقبرين

  10734     : الجملة
  

   والية قفصة  .4
  

 )هك(المساحة  رقم القطعة المنطقة النسق المعتمدية
  624  2  رانمأوالد بوع  جبل الشمسي  القطار  698  1

  881  1  الفج  الفج  قفصة الشمالية
  1075  9  الفج

  السوينية  سيدي يعيش
  807  10  السوينية
  1170  1  عليم

  )1(السند   السند
  810  6  ماجورة
  1043  2  العيايشة

  جبل الباردة
  بلخير  1092  6  العيايشة

  1096  16  أوالد الحاج  أوالد الحاج
  2120  1  أم األقصاب  منطقة حدودية

  أم العرائس
  1601  6  السويطير  القطع

  13017      :ملة الج    

  140324       :المجموع العام

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية6الفصل 
  .2016 جويلية 15تونس في 

  الفالحة والموارد المائيةوزير 
  والصيد البحري
  سعد الصديق

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  
 يتعلق باالنتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة 2016 جويلية 27 مؤرخ في 2016 لسنة 963مي عدد أمر حكو

  .بمعتمدية قرطاج والية تونس
    إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،
  بعد االطالع على الدستور،

 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومية المنقح 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85وعلى القانون عدد 
  ،2003 أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 26والمتمم بالقانون عدد 

 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون 1994 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 35وعلى القانون عدد 
  ،التقليدية

 المتعلق بضبط تركيبة لجنة االستقصاء والمصالحة في مادة االنتزاع 2003 جويلية 2 المؤرخ في 2003 لسنة 1551وعلى األمر عدد 
  ومشموالتها وطرق سير عملها،

  الثقافة والمحافظة على التراث،وزيرة  الشؤون المحلية ووعلى رأي وزير
  نس،وعلى تقرير لجنة االستقصاء والمصالحة بوالية تو

   مداولة مجلس الوزراء،بعدو
 المتعلق بمراجعة التشريع 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85من القانون عدد ) جديد (11وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 

  .ه المشار إليه أعال2003 أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 26الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 
  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلدماج بالملك العمومي األثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة 
المثال المصاحب لهذا األمر قطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية قرطاج والية تونس محاطة بخط أحمر ب) المعهد الوطني للتراث(على التراث 

  :الحكومي، ومبينة بالجدول التالي 
  

عدد القطعة 
  بالمثال

عدد الرسم 
  العقاري

المساحة الجملية 
  للعقار

  لكيناأسماء الم  المساحة المنتزعة

1  
موضوع الرسم 
العقاري عدد 

25425/86022 
  تونس

25425/86022 
  تونس

 ـ محمد الحبيب 3د  ـ محم2 ـ حمدة 1  كامل العقار  ص00 آر 28هك 1
الثالثة أبناء سالم بن محمد بن حميدة بن 

 ـ محمد اإلثنان 5 ـ بوبكر 4شعبان 
األخيران ابنا عبد القادر بن عثمان بن 

 ـ مامية بنت أحمد بن 6حميدة بن ساسي 
 ـ فاطمة بنت علي المثلوثي 7عبد السالم 

 ـ فرج اإلثنان األخيران ابنا 9 ـ السيدة 8
 ـ فطيمة 10 بن شعبان الهادي بن خميس

 ـ خميس الثالثة األخيرون 12 ـ فاطمة 11
أبناء احمد بن خميس بن حميدة بن شعبان 

 ـ عائشة بنت محمد بن محمد معيزة 13
 ـ حليمة اإلثنان األخيران 15 ـ الحطاب 14

 ابنا ابراهيم بن حميدة بن شعبان
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عدد القطعة 
  بالمثال

عدد الرسم 
  العقاري

المساحة الجملية 
  للعقار

  لكيناأسماء الم  المساحة المنتزعة

 ـ حسين بن ابراهيم بن أحمد الغربي 16
 عبد القادر بن  ـ محمد المنصف بن17

 ـ محمد بن مبروك بن 18سالم مزهود 
 ـ خديجة بنت 19محمد الصالح الهذلي 

 ـ المكي 20ابراهيم بن حميدة بن شعبان 
 ـ المنصف بن 21بن علي الحسناوي 

 23 ـ محسن 22محمد بن علي بن رمضان 
ـ المنجي اإلثنان األخيران ابنا خميس بن 

بن  ـ شاذلية بنت محمد 24عبيد الهذلي 
 ـ ألفة بنت 25الطيب بن يونس الحسناوي 

 ـ 26محمد بن حسين بن الشاذلي عيواز 
 ـ 27سامي بن الهادي بن محمد بن صالح 

ليلى بنت محمد الطيب بن عمار بن حسن 
 ـ الباجي بن محمد بن حسن 28بن شعبان 

 ـ حسين بن الطاهر بن حسين 29عيواز 
 ـ 32 ـ حسن 31 ـ المنصف 30بن شعبان 

 ـ عربية الخمسة 34 ـ سامي 33عماد 
األخيرون أبناء صالح بن محمد بن حسن 

 ـ سهير بن محمد بن حسن 35بن شعبان 
 ـ فهمي بن حسين بن ابراهيم 36عيواز 
 ـ أميرة اإلثنتان 38 ـ سوسن 37الغربي 

األخيرتان بنتا محمد بن حسن بن الشاذلي 
 ـ سهام بنت عمر بن محمد 39عيواز 

ل بن عبد القادر بن  ـ العاد40بوراوي 
 ـ نجالء بنت ساسي بن 41محمد بن حجلة 
 ـ الشاذلي 43 ـ فطيمة 42عمر الطياشي 

 ـ سميرة 46 ـ عثمان 45 ـ عائشة 44
الخمسة األخيرون أبناء عمار بن حسن بن 

 ـ منا بنت محمد بن عبد 47شعبان 
 ـ نوفل بن حسين بن 48السالم نابلطان 
ت صالح بن  ـ فاطمة بن49ابراهيم الغربي 

 ـ محرز بن أحمد بن بوبكر بن 50مدلة 
 ـ شريفة بنت الكيالني بن 51أحمد بوبكر 

 ـ فاطمة بنت الكيالني بن ابراهيم 52شعبان 
 ـ دلندة بن الكيالني بن 53بن شعبان 

 ـ عبد السالم بن الكيالني بن 54شعبان 
 ـ صالح 56 ـ هيكل 55ابراهيم بن شعبان 

لبشير بن صالح زروق اإلثنان األخيران ابنا ا
  ـ أحمد بن سالم بن صالح العبيدي57
 ـ هارون بن الطيب بن صالح القيزاني 58
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عدد القطعة 
  بالمثال

عدد الرسم 
  العقاري

المساحة الجملية 
  للعقار

  لكيناأسماء الم  المساحة المنتزعة

 ـ نجلة اإلثنان ابنا الحطاب 60 ـ لطفي 59
 ـ رحمة بنت الطيب 61بن أحمد بن شعبان 
 ـ محمد رشاد بن 62بن صالح القيزاني 

 ـ مكرم بن محمد 63علي بن أحمد السائح 
 عمارة بن عمر النجار  ـ64بن خميس عياد 

 ـ لطيفة بنت لحسين بن صالح فياللي 65
بنت محمد بن فرج بن كريم  ـ حميدة 66
 ـ رضا بن حسين بن عمار الرياحي 67
 ـ سميرة بنت مختار بن غزاي بهري 68
 ـ فيتوري اإلثنان األخيران 70 ـ محمد 69

 ـ 71ابنا محمد بن ابراهيم بن شعبان 
 ابراهيم بن دلندة بنت عبد السالم بن

 ـ ضحى بنت محمد الطيب بن 72شعبان 
 ـ هادية بنت محمد الطيب بن 73شعبان 

 ـ عبد اللطيف بن 74عمار بن شعبان 
 ـ عمار بن 75محمد الطيب بن شعبان 
 ـ حمادي بن 76محمد الطيب بن شعبان 

 محمد الطيب بن عمار بن شعبان
 ـ حبيبة بنت محمد الطيب بن شعبان 77
لشامخ بن التوهامي  ـ علي بن ا78

 ـ عمار بن سالم بن حسين 79السعيدي 
 ـ خميس بن الحبيب بن 80الساسي 

 ـ حمادي بن صالح بن 81البحري نصر 
 ـ عبد الوهاب 82أحمد بن عماره اليعقوبي 
 ـ الحسين بن 83بن عبد العزيز الطرودي 

 ـ محمد بن 84الهادي بن وناس مرايحي 
ـ سامي  85عبد العزيز بن صالح الطرودي 

 ـ تميم بن علي 86بن ابراهيم الطرابسي 
 ـ فتحي بن عبد 87عبد القادر معاوي 

 ـ فتحية 88العزيز بن محمد بن ابراهيم 
 ـ ربح بنت 89بنت محمد بن علي الحفيان 

 ـ سالم 90سالم بن العربي بن حفظ الله 
 ـ رفيقة بنت خميس بن عبد 91عزايزية 

حمد  ـ الحبيب بن م92القادر بن مسعود 
 ـ محسن بن 93بن ونيس الفرشيشي 

 ـ خيرة بنت عبد القادر 94خميس الهذلي 
 ـ عزيزة بنت 95بن الحطاب بن مسعود 
 ـ سنا بنت 96عبد القادر بن مسعود 

 ـ مراد 97ابراهيم بن المولدي الطرابسي 
 بن رابح بن أحمد المرساني
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عدد القطعة 
  بالمثال

عدد الرسم 
  العقاري

المساحة الجملية 
  للعقار

  لكيناأسماء الم  المساحة المنتزعة

 ـ 99 ـ محمد بن صالح بن عمر الباهي 98
 ـ 100 ابراهيم الصغير سميرة بنت العيد بن

 ـ حسين 101عبد القادر بن سالم قميحة 
 ـ 102بن الطاهر بن حسين بن شعبان 

القادر بن معاوي المنصف بن علي بن عبد 
 ـ  الشاذلي بن أحمد بن مصطفى بن 103

 ـ اكرام بنت احمد بن 104أحمد بن حسين 
 ـ فتحي بن صالح بن 105مصطفى بن حسين 

ولة بنت حسين بن  ـ خ106الهادي بلطان 
 ـ عربية 108 ـ خميس 107عمر برهومي 

 ـ 109اإلثنان األخيران ابنا محمد بن شعبان 
 ـ 110البشير بن محمد بن حسن بن شعبان 

 ـ ناجية بنت 111شعبان رابح بن محمد بن 
 ـ 113 ـ حمادي 112الكيالني بن شعبان 

 ـ نعيمة 115 بيةعر ـ 114 محمد المكي
بناء مصطفى بن محمد األربعة األخيرون أ

 ـ خديجة بنت محمد 116بن شعبان 
 ـ 119 ـ حياة 118 ـ راضية 117القروي 

محمد علي الثالثة األخيرون أبناء عبد 
 ـ عبد 120المجيد بن محمد بن شعبان 

 121العزيز بن محمد بن حسن بن شعبان 
 122ـ لطيفة بنت عمار بن حسن بن شعبان 

 ـ 125ية  ـ سام124 ـ المنذر 123ـ نجاة 
 ـ مراد الخمسة األخيرون أبناء 126أحالم 

  .محمد الحبيب بن محمد حسن بن شعبان

  . ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة األرض المذكورة2الفصل 
وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه،  ـ وزير الشؤون المحلية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث و3الفصل 

  .بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 جويلية 27تونس في 

  الحكومةرئيس 
  الحبيب الصيد
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.
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