
يتعلق بضبط مراحل تكـوين أعـوان         2006 أفريل   13 مؤرخ في   2006لسنة      1169عدد  
  العدل وحقوق اإلنسانقوات األمن الداخلي التابعة لوزارة 

  

  
  ،ـةإن رئيس الجمهوريـ

 

  ،العدل وحقوق اإلنسانباقتراح من وزير 
  

تعلـق بـضبط     والم 1982 أوت   6 المؤرخ فـي     1982 لسنة   70بعد اإلطالع على القانون عدد      
 2000 لـسنة    58 بالقـانون عـدد      كما تّم تنقيحه وإتمامه   القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي،       

  .2000 جوان 13المؤرخ في 
 المتعلق بقانون الماليـة  للتـصرف         1983 ديسمبر   30 في   1983 لسنة   113عدد  وعلى القانون   

  األركان  منه المتعلق بإحداث مدرسة 76 وخاصة الفصل 1984سنة 
 المتعلـق بإطـارات وأعـوان الـسجون         2001 ماي   3 في   2001لسنة   51عدد  وعلى القانون   

  .واإلصالح  
 المتعلق بضبط النظام األساسي     1984 أفريل   30  المؤرخ في     1984 لسنة   753عدد  وعلى األمر   

 األمر  الخاص بإطارات وأعوان السجون واإلصالح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة            
   .2004 المؤرخ في أول مارس 2004 لسنة 419عدد 

 المتعلق بإحـداث المدرسـة      1999 أكتوبر   27 المؤرخ في    1999 لسنة   2381عدد  وعلى األمر   
  .العليا لقوات األمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها اإلداري والمالي 

 بإحـداث مؤسـسة      المتعلـق  2002 أفريل   29 المؤرخ في    2002 لسنة   1006عدد  وعلى األمر   
  ."المدرسة الحربية العليا " تسمى للتعليم العالي العسكري 

 المتعلق بضبط اإلطار العـام      2003 نوفمبر   4المؤرخ في    2003لسنة   2262وعلى األمر عدد     
  ، بمؤسسات التعليم العالي العسكريالمنظم لمراحل التكوين األساسي للضباط

المتعلـق بـضبط النظـام       2006 أفريـل    13 في    المؤرخ 2006 لسنة   1167وعلى األمر عدد    
   ،بإطارات وأعوان سلك السجون واإلصالحاألساسي الخاص 

  

  : نصه اآلتييصدر األمر 
   العنوان األول
  مراحل التكوين

  

 حقوق اإلنـسان  العدل و  لوزارة   التابعينعوان قوات األمن الداخلي     يشتمل تكوين أ    :األولالفصل  
  :على ما يلي

  ألساسي التكوين ا- 1
   التكوين المستمر - 2
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   الباب األول
  التكوين األساسي

  

  
لقبـول   الخارجية ل  مناظرات  اليوجه التكوين األساسي لفائدة المترشحين الناجحين في         : 2الفصل  

سلك  ، بغرض اإلنتداب بمختلف رتب       والمدارس المصادق عليها  بالمدرسة الوطنية للسجون واإلصالح     
  .السجون واإلصالحإطارات 

 تـؤهلهم   ، كل حسب رتبتـه    ،التكوين إلى إكساب التالميذ جملة من الكفايات األساسية       هذا  يهدف  
  .التكوينويشفع التكوين األساسي بشهادة في ختم األساسية للقيام بمهامهم 

  :  التكوين األساسي إلى قسمين وينقسم  
  دنيلزي الم الخاص باألعوان الخاضعين لالتكوين األساسي:  األولالقسم -  
  النظامي الخاص باألعوان الخاضعين للزي التكوين األساسي : الثانيالقسم  -  
  

  :يهم التكوين األساسي الخاص باألعوان الخاضعين للزي المدني الرتب التالية  -3الفصل
   ولاألصنف ال  من منشط *
   ثانيالصنف  من المنشط *
   منشط فريق *
   مدرب إصالح *

سي لإلنتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة األولى من هـذا الفـصل            تتّم مراحل التكوين األسا   
  :وفق الجدول التالي

  

  شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن  الرتـــــب

  منشط من الصنف األّول

شهادة على   أن يكون المترشح محرزا على شهادة األستاذية أو          -
  .لهامعادلة 

  الشهائد أو الملفات أن يشارك بنجاح في مناظرة باإلختبارات أو -
في غرة جانفي من سـنة      سنة  ) 30( أن ال يتجاوز سنه الثالثين       -

  المناظرة

  منشط من الصنف الثاني

الدراسـات الجامعيـة     أن يكون المترشح محرزا على شـهادة         -
  على للمرحلة األولى من التعليم العالي على األقل أو ما يعادلها أو          

  .شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى
   باإلختبارات  خارجية أن يشارك بنجاح في مناظرة-
 غـّرة سنة في تاريخ    ) 25 ( وعشرون خمسة أن ال يتجاوز سنه      -

  .جانفي من سنة المناظرة
 أو  على األقل  أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا         -  منشط فريق

  بهاما يعادلها أو شهادة منظرة 
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  باإلختبارات ية خارج أن يشارك بنجاح في مناظرة -
 غـّرة سنة في تاريخ    ) 24( أربعا وعشرون    ه أن ال يتجاوز سن    -

  .جانفي من سنة المناظرة
 أن يكون المترشح أتّم بنجاح مرحلة التّعليم اإلبتدائي وأتّم الّسنة           -  مدرب إصالح

الّسادسة على األقل من التّعليم الثانوي بنجاح  وفق النظام السابق           
ى شهادة ختم التّعليم األساسـي وأتـّم الـّسنة    للتعليم أو تحّصل عل   

الثالثة على األقل من التّعليم الثانوي بنجاح وفق النظـام الحـالي            
  للتعليم أو متحّصال على شهادة تكوينّية منظّرة بهذا المستوى

   . أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية باإلختبارات-
ألكثر سنة  سنة على ا  )  24(أربع وعشرون   سنه   أن ال تتجاوز     -

  . في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة
  
  
  

  : يهم التكوين األساسي الخاص باألعوان الخاضعين للزي النظامي الرتب التالية-4الفصل 
  مالزم أول* 
  الزمـــم* 
  وكيل سجون وإصالح* 
   عريف سجون وإصالح* 
  ونــــ سجرقيب* 

نصوص عليها بالفقرة األولى من خـذا الفـصل         تتّم مراحل التكوين األساسي لإلنتداب بالرتب الم      
  :وفق الجدول التالي

  

  شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن  الرتـــــب

  مالزم أّول

 أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة           -
  .ا المستوىذ منظّرة بهيةمعادلة لها أو على شهادة تكوين

  .ختبارات لدخول المدرسة باإل أن يشارك بنجاح في مناظرة-
سنة في تـاريخ غـّرة      ) 22( أن ال يتجاوز سنّه إثنين وعشرين        -

  .جانفي من سنة المناظرة

  مـــالزم

 أن يكون المترشح محرزا على شهادة األستاذية أو شهادة معادلة           -
  .أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوىلها 
  ل المدرسة  أن يشارك بنجاح في مناظرة باإلختبارات لدخو-
سنة في تاريخ أّول جانفي من      ) 30( أن ال يتجاوز سنه الثالثين       -

  .سنة المناظرة
ما يعادلها   أو   لباكالوريا   أن يكون المترشح محرزا على شهادة ا       -  وكيل سجون وإصالح

  منظرة بهذا المستوىتكوينية أو شهادة 
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   أن يشارك بنجاح في مناظرة باإلختبارات لدخول المدرسة-
 غـّرة سنة في تـاريخ     ) 24(ن ال يتجاوز سنة أربعا وعشرون        أ -

  .جانفي من سنة المناظرة
 أن يكون المترشح قد أتم السنة السابعة على األقل مـن التعلـيم              -  عريف سجون وإصالح

الثانوي بالنظام المدرسي القديم أو تحّصل على شهادة ختم التعلـيم           
التعليم الثانوي بالنظـام    األساسي وأتّم السنة الرابعة على األقل من        

المدرسي الجديد أو تحّصل على شـهادة تكوينيـة منظـرة بهـذا             
  .المستوى

   أن يشارك بنجاح في مناظرة باإلختبارات لدخول المدرسة -
سنة في تـاريخ سـنة      ) 24( أن ال يتجاوز سنّه أربعا وعشرون        -

  .المناظرة
تاسـعة مـن التعلـيم       أن يكون المترشح قد أتم بنجاح الـسنة ال         -  رقيب سجون 

األساسي بالنظام المدرسي الجديد أو السنة الثالثة من التعليم الثانوي          
بالنظام المدرسي القديم أو متحصل على شهادة تكوينية منظرة بهذا          

  .المستوى
  . أن يشارك بنجاح في مناظرة باإلختبارات لدخول المدرسة-
خ أّول  سنة فـي تـاري    ) 22( أن ال يتجاوز سنه إثنين وعشرون        -

  . جانفي من سنة المناظرة
  

  
   الباب الثاني

  التكوين المستمر
  

فـي مختلـف     إطارات وأعوان سلك السجون واإلصالحإلى  يوجه التكوين المستمر   - 5الفصل  
 وإكـسابهم    واإلداري  بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العالقة بالعمل األمني        ، حياتهم المهنية  مراحل

  . والخطط الوظيفيةالدرجاتونهم من التدرج في سلم الرتب داء مهامهم ويمكّالحرفية الالزمة في أ
  : التالية المراحل التكوين المستمر على ويشتمل

   تكوين اإلدماج وإعادة اإلدماج-          
   تكوين اإلختصاص-          
  ي التأهيل الوظيفي والقياد-          

   أو مالزم  ط صنف أول منش التأهيل للترشح لرتبتي -          
   التكوين المشترك-          
   التكوين التنشيطي-          
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  القسم األول
  تكوين اإلدماج وإعادة اإلدماج

  
 وتأهيلهم وإكـسابهم    إدماجهم قصد يوجه تكوين اإلدماج إلى األعوان المنتدبين الجدد         - 6الفصل  

 وال يفـضي هـذا      اإلصالحالسجون و ات وأعوان   إطاربسلك  ثقافة المؤسسة والمبادئ األساسية الخاصة      
   .   إمتيازات على مستوى الترقية أو التدرجةالتكوين إلى الحصول على أي

  
 وال  ،اختصاصهمتغيير  الذين تّم   األعوان  اإلطارات و  تكوين إعادة اإلدماج إلى       يوجه - 7الفصل  

  .ة أو التدرج  إمتيازات على مستوى الترقيةلحصول على أيإلى ايفضي هذا التكوين 
  

  القسم الثاني
  تكوين اإلختصاص

  
بهـدف إكـسابهم      السجون واصالح    عوانأ إطارات و   إلى    تكوين اإلختصاص   يوجه -8الفصل  

   :فرعينالكفايات الالزمة لممارسة اختصاصاتهم بكل حرفية ويتفرع هذا التكوين إلى 
  تكوين إكتساب المؤهالت  -  
   التكوين التخصصي-  
  

   المؤهالت إكتسابتكوين : الفقرة األولى
  

  
 بـه   ويقصد اإلصالح  السجون و أعوان  إطارات و إلى  تكوين إكتساب المؤهالت     يوجه   -9الفصل  

 الكفايـات الالزمـة     بإكسابهمداء مهامهم بكل حرفية     أعوانها أل و  إطاراتها ل به اإلدارة  التكوين الذي تؤهّ  
   .ختصاصهاكل حسب ، على مراحل

أحكام النظـام    وفق   ويعتمد في الترقية   ،الدرجات في سلم     بتدرج نتفاعاال إلىيفضي هذا التكوين    و
  :ويشتمل على ،األساسي الخاص بسلك السجون واإلصالح

ـ إلـى    األعوان المنتمين     إلى الموجهتكوين إكتساب المؤهالت      -1 مـدربي  المنـشطين و   تآهي
        :يشمل و  اإلصالح و رتباء السجون

               درجة أولىاختصاصمؤهل  -
       درجة ثانيةاختصاصمؤهل  -
     درجة ثالثةاختصاصمؤهل  -

   :ةالتالي االختصاصاتفي وذلك 
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  :بالنسبة إلى األعوان الخاضعين للزي المدني) أ
   إختصاص إداري-
   إختصاص عدلي-
   علمي وفني إختصاص -
  
 : النظاميبالنسبة إلى األعوان الخاضعين للزي) ب

   إختصاص إداري-
   إختصاص عدلي-
    إختصاص جزائي_  
  فني علمي وإختصاص -
  . من مؤهل إختصاص درجة ثانيةإنطالقا  اإلختصاصات إلى تخصصاته هذوتتفرع  
  : ويشمل رقباء السجونإلى الموجه تكوين إكتساب المؤهالت  - 2
    شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى -        
      شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية -        
   شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة -        

كّل درجة من درجات تكوين إكتساب المؤهالت فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها              تضم
، تليها عند النجاج فترة تكوين ميداني يتم خاللها مسك بطاقة متابعة            وزير العدل وحقوق اإلنسان   من قبل   

  .وتقييم فردية تعّد للغرض
لتكوين األولى بتسليم شهادة ختم المرحلة األولى من المؤهل أو من شـهادة الكفـاءة                فترة ا  تشفع

  .المهنية، وتفضي إلى الحصول على تدّرج
 فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك إستنادا علـى بطاقـة المتابعـة                 وتشفع

  .يفضي كالهما، حسب الحالة إلى الترقيةوالتقييم، بتسليم مؤّهل اإلختصاص أو شهادة الكفاءة المهنية، و
  

وعرفاء سـجون   مدربي اإلصالح    إلى    يوجه تكوين مؤهل اإلختصاص درجة أولى      -10 الفصل
إلـى   وفق برامج تعدا للغرض بالنسبة       ، كل إدارة   حاجيات قصد اكسابهم الكفايات الدنيا حسب     وإصالح

  في مرحلته النظريـة    ي النظامي ويجرى  للز األعوان الخاضعين    ىإلو للزي المدني    األعوان الخاضعين 
  ،بمؤسسة تكوين مصادق عليها لهذا الغرض 

  
وكـالء الـسجون    و منشطي الفريق إلى  مؤهل اإلختصاص درجة ثانية      يوجه تكوين    -11الفصل  

مؤهل إختـصاص    والمتحصلين على    برتبتهمعلى األقل    ذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين     ال واإلصالح
ويشفع بتسليم شـهادة   .بهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص قصد اكسادرجة أولى

  . درجة ثانية حسب االختصاص إختصاصمؤهل
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 ينتمون إلى رتب غيـر الرتـب         تكوين أعوان  استثنائية ، وبصفة   وفقا لحاجياتها    لإلدارة،يمكن   
ذلك بقرار من وزير العدل      و المذكورة بالفقرة األولى من هذا الفصل في مؤهل اإلختصاص درجة ثانية          

 .  وحقوق اإلنسان

  
وكـالء الـسجون     منشطي الفريق و     إلى  يوجه تكوين مؤهل إختصاص درجة ثالثة      -12الفصل  

لمتحـصلين علـى مؤهـل    او بـرتبتهم  علـى األقـل   ذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين   ال،  واإلصالح
. بطها كل إدارة حسب كل اختـصاص      قصد تطوير الكفايات الالزمة التي تض     ،   اإلختصاص درجة ثانية  

  .مؤهل إختصاص درجة ثالثةويشفع بتسليم شهادة 
يمكن لإلدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية ، تكوين أعوان ينتمون إلى رتـب غيـر الرتـب                 

وذلك بقرار من وزير العدل      المذكورة بالفقرة األولى من هذا الفصل في مؤهل اإلختصاص درجة ثالثة          
  .سانوحقوق اإلن

  
ـ  وأ ختصاص درجـة ثانيـة    ل اإل  عند تغيير االختصاص على مستوى مؤهّ      -13الفصل   ل مؤّه

االختصاص الذي التحق به وبالدرجة ذاتهـا       ب  المتعلق تكوينالإلى   العون يخضع ختصاص درجة ثالثة  اإل
 .في أجل اقصاه سنة من تاريخ اجرائه لتكوين اعادة اإلدماج

  
  :بون برتب  المنتد األعوانيعتبر -14الفصل 

  على مؤهل اإلختصاص درجة ثانية  ينمتحصل:  ووكيل سجون واصالحمنشط فريق-

    لثة على مؤهل اإلختصاص درجة ثاينمتحصل: منشط صنف ثاني-
 ،باالختيـار أو  الداخلّيـة   طريـق المنـاظرة     عـن   ،إلى هذه الرتب    المرتقون  األعوان  كما يعتبر   

ل االختصاص   مؤهّ يعتمدوال  .  إليها التي تمت ترقيتهم  بة  الموافق للرت  اإلختصاص   ن على مؤهل  متحصلي
   .في هذه الحاالت إال لتمكين األعوان المعنّيين من الحصول على مؤهالت االختصاص الموالية ال غير

  
قـصد   السجون    إلى رقباء    درجة أولى شهادة الكفاءة المهنية     يوجه التكوين الخاص ب    -15الفصل  

 كل إدارة للغرض ويجـرى      احتياجات تضبطها زمة حسب اإلختصاص وفق     اكسابهم الكفايات الدنيا الال   
  .  تكوين مصادق عليها لهذا الغرضبمدرسة 
  

األول   الـسجون     إلى رقباء    شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية     يوجه التكوين الخاص ب    -16الفصل  
 علـى   ة واحـدة   والذين باشروا بصفة فعلية مدة سن       شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى     المتحصلين على   و

 ويجرى  كل اختصاص   احتياجاتها في   قصد اكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب        األقل برتبتهم 
  ، بمدرسة تكوين مصادق عليها في مرحلته النظرية
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ـ إلى الرقباء    شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة     يوجه التكوين الخاص ب    -17الفصل   ن الـصنف   م
و الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين  على           شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية     لمتحصلين على   ا األعلى

 احتياجاتها في كل اختصاص     ل إدارة حسب  ك قصد اكسابهم الكفايات الالزمة التي تضبطها        األقل برتبتهم 
   . بمدرسة تكوين مصادق عليهافي مرحلته النظريةويجري 

 يخـضع  عند تغيير االختصاص على مستوى إحدى درجات شهادة الكفاءة المهنيـة             -18 الفصل
االختصاص الذي التحق به وبالدرجـة      بشهادة الكفاءة المهنية ضمن       المتعلق تكوينال إلى  السجون رقيب

  .ذاتها في أجل اقصاه سنة من تاريخ اجرائه لتكوين اعادة اإلدماج
  

  
  التكوين التخصصي: الفقرة الثانية 

  
  

الهدف منـه   ،  األنشطةوالمهام  ص موجه حسب     التكوين التخصصي هو تكوين مشخّ     -19 الفصل
مزيـد مـن    إكتساب   من أجل    دعيمه وتنمية الكفايات الخاصة به    إفراد تخصصات صلب االختصاص وت    

ن هذا التكوين في هياكل التكوين المختصة أو تحت إشراف خبراء أجانب ويشفع             الحرفية، ويمكن أن يؤمّ   
ـ      هذا  وال يفضي   . ختبارات نهاية التكوين  الالخضوع  يم شهادة إثر    بتسل  ةالتكوين إلى الحصول علـى أي

  .التأجير في سلم إمتيازات على مستوى الترقية أو التدرج
  

ألعوان اإلستفادة  ل التخصصات التي يمكن     فروعتضبط اإلدارة رزنامة سنوية لجميع       -20 الفصل
كـل وحـدة بغايـة تطـوير      بالنسبة إلى وتوجهات القيادة وذلك منها حسب األولويات ومتطلبات العمل  

  .اص الممارس ـالكفايات وتدعيم المؤهالت ومواكبة المستجدات المتعلقة باإلختص
  

  القسم الثالث
   التأهيل الوظيفي والقيادي

  

 بخطط وظيفية ولم يسبق     المكلفين أو الممكن تكليفهم    األعوان يوجه هذا التكوين إلى      -21الفصل  
خطـة  بال  للتكليـف   وذلك قصد تـأهيلهم    المعنيةقيادي في الخطة    ون شاركوا في دورات تأهيل وظيفي       أ

  .ة وفقا لحاجيات االدارة وأولوياتها الالزمالفنيةوالعالئقية  القيادية والوظيفية المناسبة وإكسابهم الكفايات
   .ق عليها بالمدرسة الوطنية للسجون واإلصالح أو بمدرسة مصاديجرى هذا التكوين  
 

  : التأهيل الوظيفي والقيادي ما يلي شمل ي-22الفصل 
  :تخـّصوضباط السجون  تالمنتمين إلى هيألإلطارات التأهيل الوظيفي والقيادي مراحل  )أ  
  . منظّر بهأو مؤهل مؤهل مدير إدارة - 
   به مؤهل منظر  أو آمر فوج مدير سجن أومؤهل رئيس إدارة فرعية أو شهادة الكفاءة القيادية أو -
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  .مؤّهل منظّر بهأو مؤهل رئيس مصلحة -
  .مؤّهل منظّر به أو آمر سرية  أو  أو رئيس قسم فرقة مؤهل رئيس-
  .مؤّهل منظّر به  رئيس خلية أورئيس مركز أو آمر فصيل أو  مؤهل-

ت  دورات التكوين القيادي التي من شأنها أن تعزز الدور القيادي لإلطـارا            وتخضع لهذه األحكام  
  .أطير دون إعتبار الخطط الوظيفية وتمكنهم من آليات لإلدارة والتصرف والتسيير والت

  
   :تخصوضباط الالرتباء وهيأتي إلى لمنتمين ا  لألعوانالتأهيل الوظيفيمراحل ) ب
  .مؤّهل منظّر به  رئيس خلية أو أوأو آمر فصيل مؤهل رئيس مركز -
  . منظّر بهمؤّهل آمر حضيرة أو  رئيس مكتب أو مؤهل-

تضّم كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي فترة تكوين بإحدى المـدارس المـصادق               
 عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خاللها مسك بطاقة          ، تليها وزير العدل وحقوق اإلنسان   عليها من قبل    

  .متابعة وتقييم فردية تعّد للغرض
دة ختم المرحلة األولى من المؤهـل الـوظيفي والقيـادي،            بتسليم شها  ،تشفع فترة التكوين األولى   
  .وتفضي إلى الحصول على تدّرج

 على بطاقة المتابعـة والتقيـيم،       وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف إستنادا         
  .بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يفضي إلى الترقية

  . من هذا األمر30فصلروط المنصوص عليها باليتم التأهيل الوظيفي والقيادي وفق الش
  

  : المنتدبون برتبيعتبر األعوان -23 الفصل
  .متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤّهل منظر به:  مالزم أّول أو مالزم-
 كما يعتبر األعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المنـاظرة الداخليـة أو باإلختيـار،                 -

  .ادي والوظيفي التي تمت ترقيتهم إليهامتحصلين على المؤهل القي
  

   الرابعالقسم
  مالزمالتأهيل للترشح لرتبة 

  
 

  المترشحين لرتبة مـالزم    الوكالء األول للسجون واإلصالح      يوجه هذا التكوين إلى     -24الفصل  
النظام األساسي الخـاص بإطـارات       ألحكام من هذا األمر و    30للشروط المنصوص عليها بالفصل      وفقا

ويجـرى هـذا     معد للغـرض،   بمرحلة تكوين    الناجحين في اختبار قبول    السجون واإلصالح و   وأعوان
  .و بمدرسة مصادق عليهاأية للسجون واإلصالح  بالمدرسة الوطنالتكوين
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 فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها مـن قبـل           مالزمتضّم مرحلة التأهيل للترشح لرتبة      
عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خاللها مسك بطاقة متابعة وتقييم           ، تليها    وحقوق اإلنسان  وزير العدل 

  .فردية تعد للغرض
 الوتسليم شهادة ختم المرحلة األولى من التأهيل للرتبة المترشح إليها،           تشفع فترة التكوين األولى ب    

  .إلى الحصول على إمتيازات على مستوى التدرجهذا التكوين فضي ي
ثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف إستنادا على بطاقة المتابعـة والتقيـيم،             وتشفع فترة التكوين ال   

  .بتسليم شهادة التأهيل لرتبة مالزم التي تفضي إلى الترقية
  

   الخامسالقسم 
  التكوين المشترك

  

  
  : ينقسم التكوين المشترك إلى قسمين - 25الفصل 

ف اإلختصاصات األمنية وغير     به مختل  ويقصد : التكوين في مجاالت اإلختصاصات المشتركة       -
 ،   إلدارة معينـة   األمنية التي تحتاجها كافة الوحدات وتشكل قاسما مشتركا بينها وال تمثـل إختـصاصا             

المهارات والفنيات والكفايات المهنية الكفيلة بتـدعيم        أعوان مختلف الوحدات بهدف اكسابهم    إلى  ويوجه  
لوطنية للـسجون واإلصـالح أو بمدرسـة تكـوين          بالمدرسة ا  ويتم هذا التكوين  . اختصاصهم األصلي   

  .ختبارات نهاية التكوينالالخضوع ويشفع هذا التكوين بتسليم شهادة إثر مصادق عليها 
بهدف إطالعهم  ،   إطارات وأعوان السجون واإلصالح    إلى يوجه   : التكوين في المجاالت العامة      -

سواءا كانت ذات عالقة مباشرة أو غير       على المستجدات وأهم األحداث والظواهر في مختلف المجاالت         
ويمكـن أن   .  قصد تنمية الكفايات األفقية الموازية للكفايات األمنيـة        السجني واإلصالحي مباشرة بالعمل   

يؤمن هذا النوع من التكوين في شكل حلقات تكوين أو محاضرات أو ندوات أو زيارات أو أيام دراسية                  
  .ين بالحصول على شهادة مشاركةلتكوأو حلقات نقاش ويمكن أن يشفع هذا ا

في   إمتيازات على مستوى الترقية أو التدرج         ةوال يفضي التكوين المشترك إلى الحصول على أي       
  .التأجيرسلم 

  

    السادسالقسم 
  التكوين التنشيطي

 

  
بهدف المحافظـة    السجون واإلصالح،    أعوانإطارات و إلى   يوجه التكوين التنشيطي     -26الفصل  

تطويرها وتحسين األداء المهني والمستوى التنفيذي      و تحيينها وتنميتها و   لكفايات المهنية   على مكتسبات ا  
 البرنـامج وتتعهـد     عّد هذا التكوين على مستوى الوحدة التي تُ       ُنؤمَّوُي. لألفراد وتدارك النقائص الميدانية   
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 إمتيازات على   ةل على أي  لحصوإلى ا التكوين  هذا   وال يفضي    ،بتنفيذه وتقييمه بالتنسيق مع هياكل التكوين     
  .التأجيـر في سلم مستوى الترقية أو التدرج

  : التكوين التنشيطي ما يلي شملوي
  دوري ـ التكوين التنشيطي ال)أ
   التكوين التنشيطي الميداني )ب
   التكوين التنشيطي التقييمي)ج
  

وريـة  تكوين مخصص للغرض بصفة د     بهيكليجرى  :  التكوين التنشيطي الدوري     - 27الفصل  
. وتتناول فيه مختلف محاور التكوين بنسب تتماشى وطبيعة النقائص المسجلة على مستوى نشاط الوحدة             

التي تكوين التنشيطي السنوي لكل وحدة       الحد األدنى من أيام ال     اإلصالحاإلدارة العامة للسجون و   وتضبط  
  . تدارك دوراتتتعهد في صورة عدم بلوغه بإجراء 

  
 األعوان أثناء حصص العمل ويهدف إلـى        إلىيوجه  : لتنشيطي الميداني    التكوين ا  - 28الفصل  

مراجعة وترسيخ ما تم التطرق إليه أثناء التكوين التنشيطي الدوري السابق ويتم اعداد البرنامج الخاص               
  .اإلصالحاإلدارة العامة للسجون وبه مسبقا من قبل 

  
برنامجـا   اإلصـالح ة العامة للسجون و   اإلدارتضبط  :  التكوين التنشيطي التقييمي     - 29الفصل  

 مع منظوريه خارج حصص العمل وذلك بإجراء        دورييتولى على أساسه رئيس كل وحدة عقد إجتماع         
تفقدات قطاعية والرفع من الروح المعنوية لألفراد والعمل على تفادي النقائص المسجلة ومعالجة بعض              

 المـصادقة   تـتمّ دة باالعتماد على برنامج محين      ويؤمن هذا التكوين رئيس الوح    . اإلشكاليات المطروحة 
  .اإلدارة العامة للسجون واإلصالحعليه من قبل 

  العنوان الثاني
  رقيةلتّالمخّصصة ل  المستمرمراحل التكوين

   

إلى األعوان الخاضعين بالنسبة  للتّرقيةالمخّصصة   المستمرتضبط مراحل التكوين -30 الفصل
  :ليوفق الجدول التا للزي النظامي

  
  

  مراحل التكوين المطلوبة  ترقية إلى الالترشح 

في الرتبـة التـي     من المباشرة الفعلّية على األقل      ) 2( الحصول بعد سنتين     -
 على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليـا لقـوات           هي دون رتبة الترقية   

أ " الفقرة   أو على أحد المؤهالت المشار إليها بالمطّة الثانية من           األمن الداخلي 
 . من هذا األمر22من الفصل " 

  رائــــدىمن نقيب إل



 12

في الرتبـة التـي     من المباشرة الفعلّية على األقل      ) 2( الحصول بعد سنتين     -
 وظيفي وقيادي موافق لرتبتـه أو لخطّتـه         على مؤهل    هي دون رتبة الترقية   

و  آمر سـرية أ     رئيس قسم أو   رئيس فرقة أو  مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل      (
  ) مؤّهل منظّر به 

  من مالزم أول
  نقيب ىإل

 

في الرتبة التي هـي     من المباشرة الفعلّية على األقل      ) 2( النجاح بعد سنتين     -
   التأهيل للترشح إلى رتبة مالزم  في مرحلةدون رتبة الترقية

  

  وكيل أول سجون وإصالحمن 
 مالزم إلى

في الرتبـة التـي      األقل   من المباشرة الفعلّية على   ) 2( الحصول بعد سنتين     -
وظيفـي   أو مؤهـل     مؤهل إختصاص درجة ثالثة    على   هي دون رتبة الترقية   

مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس        (وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته      
  ).خلية أو مؤّهل منظّر به

  

ى وكيل من وكيل السجون واإلصالح إل
 صالحاإلسجون وللأول 

في الرتبة التي هي     على األقل    لمباشرة الفعلّية من ا ) 2( الحصول بعد سنتين     -
 على مؤهل إختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي          دون رتبة الترقية  

مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤّهل منظّر         (موافق لرتبته أو لخطّته     
  ). به

ى  عريف أول السجون واإلصالح إلمن
  صالحاإلسجون وللوكيل 

مؤهـل إختـصاص     على    التي هي دون رتبة الترقية     في الرتبة الحصول   -
  .درجة أولى 

  

 عريف إصالح إلىسجون وعريف من 
 أول للسجون واإلصالح

في الرتبـة التـي     من المباشرة الفعلّية على األقل      ) 2(الحصول بعد سنتين     -
  على من الصنف األ سجونمن رقيب  .شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة على هي دون رتبة الترقية

  صالحاإلسجون و عريف للإلى

فـي الرتبـة    من المباشرة الفعلّية على األقل      ) 1(الحصول بعد سنة واحدة      -
  .شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية على التي هي دون رتبة الترقية

   أول سجونمن رقيب
  إلى

  علىاأل   سجون من الصنفرقيب
    سجون من رقيب  .شهادة الكفاءة المهنية درجة أولىالحصول على  - 

  أول سجون رقيب إلى
 
      

   الثالثالعنوان 
  أحكام مختلفة

  
 المتفرعـة عـن   تخصصات   وزير العدل وحقوق اإلنسان ال     قرار من بضبط  ت -31الفصل  

  التكـوين  مراحـل مختلـف   ب البرامج المتعلقة    محتوىو ،إختصاصات ودرجات تكوين المؤهالت   
  . ونظم اإلختبارات المتعلقة بهاومدتها
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بتـدرج   تكوين   مرحلة ينتفع األعوان المتحصلون على شهادة إثر النجاح في          - 32فصل  ال
  : كما يلي سلم التأجيرفي 

 تأجير بالنسبة إلى الذين تابعوا بنجاح إحدى دورات التأهيل الوظيفي والقيـادي             يا مستو ) أ
  .ثالثة شهادة الكفاءة المهنية درجة  ومؤهل إختصاص درجة ثالثةوكذلك المتحصلين على 

  : مستوى تأجير واحد لكل شهادة من الشهائد التالية )ب
  ىمؤهل إختصاص درجة أول -   
   مؤهل إختصاص درجة ثانية -   
  درجة أولى شهادة الكفاءة المهنية  -   
  درجة ثانيةلكفاءة المهنية  شهادة ا -   
  

قاضـون كامـل    يت التكوين في حالة مباشرة و     مراحليعتبر المتابعون لمختف     -33الفصل  
 وفي حالة تغيب العون عن دروس التكوين أو التأهيـل دون            .اإلمتيازات المخولة لهم  ومرتباتهم  

 العون المعنـي    بعد سماع اء على تقرير مدير هيكل التكوين       عذر شرعي يوضع حّد لمشاركته بن     
  .باألمر، وتخصم أجزاء المرتب الموافقة أليام الغياب

  

   الرابعالعنوان 
  ليةأحكام إنتقا
  

  دورات التكوين المجـراة قبـل       وزير العدل وحقوق اإلنسان       بقرار من  تحدد -34 الفصل
 ويتم إعتبارها صلب   ،المنصوص عليها به   مراحل التكوين    ضمنتصنف  ، و  هذا األمر   نشر تاريخ

النظـام  وفـق أحكـام   باعتماد التكوين المقاييس المعتمدة الختيار األعوان المرشحين إلى الترقية     
  .اإلصالحاص بسلك إطارات وأعوان السجون وي الخاألساس

  
المالّية مكلّفان كّل فيما يخّصه بتنفيذ هذا       وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير        -35الفصل  

  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورّية التونسّية
  

  2006 أفريل 13تونس في 
  زين العابدين بن علي

  


