
شروط التسمية يتعلق بضبط  2009نوفمبر  9مؤرخ في  2009لسنة  3510عدد أمر 
 دلـمساكن القضاة وأعوان وزارة الع في الخطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها بديوان

 .اإلنسانوحقوق 
  

  ،إن رئيس الجمهورية
  وحقوق اإلنسان، باقتراح من وزير العدل

  
المتعلق بضبط  1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة  78بعد اإلطالع على القانون عدد   

النظام األساسي العام ألعوان الّدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 
 تم والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما 

لسنة  21والقانون عدد  1999أفريل  3المؤرخ في  1999لسنة   28بالقانون عدد  وإتمامه  تنقيحه
 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69والقانون عدد  2003مارس  17المؤرخ في  2003

     ،المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية
المتعلق بإحداث ديوان مساكن  1988ماي  3المؤرخ في  1988لسنة  35وعلى القانون عدد   

  ،ن وزارة العدلالقضاة وأعوا
المتعلق بالمساهمات  1989المؤرخ في غرة فيفري  1989لسنة  9وعلى القانون عدد   

المؤرخ في  1994لسنة  102بالقانون عدد  وإتمامه  تنقيحه تم والمنشآت والمؤسسات العمومية كما 
 38والقانون عدد  1996جويلية  29المؤرخ في  1996لسنة   74والقانون عدد  1994غرة أوت 

 2001مارس  29المؤرخ في  2001لسنة  33والقانون عدد  1999ماي   3المؤرخ في  1999لسنة 
  ،2006جوان  12المؤرخ في  2006لسنة  36والقانون عدد 

والمتعلق بضبط مشموالت  1974نوفمبر  28المؤرخ في  1974لسنة  1062 وعلي األمر عدد
  وزارة العدل،

المتعلق بتحديد شروط  1993سبتمبر  6مؤرخ في ال 1993لسنة  1823عدد  وعلى األمر
لسنة  2493الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2003أوت  4المؤرخ في  2003لسنة  1665واألمر عدد  2001أكتوبر  31المؤرخ في  2001
المتعلق بضبط اإلطار  1993مبر نوف 22المؤرخ في  1993لسنة  2333وعلى األمر عدد   

العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في المواد 
األدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية واألساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه 

  ،2001ماي  28رخ في المؤ 2001لسنة  1220واألمر عدد 



 
 

المتعلق بضبط سلم  1994جوان  20المؤرخ في   1994لسنة  1397وعلى األمر عدد 
  الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،

المتعلق بضبط اإلطار  1995ديسمبر  25المؤرخ في  1995لسنة  2602وعلى األمر عدد   
  م الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،العام لنظا

المتعلق بضبط مشموالت  1997مارس 31المؤرخ في  1997لسنة  552وعلى األمر عدد 
  ،المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

التنظيم بضبط المتعلق  2000جوان  20المؤرخ في  2000لسنة  1346وعلى األمر عدد   
  وطرق سيره، اإلداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل

المتعلق بضبط تسمية  2001أكتوبر  16المؤرخ في  2001لسنة  2429وعلى األمر عدد   
الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن 

  لحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،وا
المتعلق بإحداث هياكل  2002سبتمبر  30المؤرخ في  2002لسنة  2131وعلى األمر عدد 

  بالوزارة األولى،
المتعلق بكيفية ممارسة  2002أكتوبر  7المؤرخ في  2002لسنة  2198وعلى األمر عدد   

بغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال اإلشراف على المؤسسات العمومية التي ال تكتسي ص
الموضوعة على  تالتصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزاما

  كاهلها،
المتعلق بتعيين سلطة  2005مارس  24المؤرخ في  2005لسنة  910وعلى األمر عدد   

ة إدارية كيفما تم تنقيحه اإلشراف على المنشآت العمومية  وعلى المؤسسات التي ال تكتسي صبغ
 2007لسنة  2561وباألمر عدد  2007أوت  21المؤرخ في  2007لسنة  2123وإتمامه باألمر عدد 

  ،2008ديسمبر  11المؤرخ في  2008لسنة  3737وباألمر عدد  2007أكتوبر  23المؤرخ في 
هيكل والمتعلق بضبط ال 2007جوان  18المؤرخ في  2007لسنة  1421وعلى األمر عدد   

  التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،
والمتعلق بضبط اإلطار  2008سبتمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  3123عدد  األمروعلي  

العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل علي الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت التكوين 
  ،"أمد" والمواد والمسالك والتخصصات في نظام

المتعلق بالمصادقة على  2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  135وعلى األمر عدد   
  النظام األساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

  



 
 

  وعلى رأي الوزير األول،
   ،وعلى رأي وزير المالية

 ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  
  :يصدر األمر اآلتي نصه

 
 

ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية تسند الخطط الوظيفية : ولالفصل األ
ويقع اإلعفاء منها بمقتضى  وحقوق اإلنسان مدير ومدير بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل

  .سلطة اإلشرافبعد موافقة مقرر صادر عن المدير العام للديوان 
  

شار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب الشروط تسند الخطط الوظيفية الم :2الفصل 
  :التالية

يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان مساكن  - 1
  .وحقوق اإلنسان القضاة وأعوان وزارة العدل

  .يجب أن يكون المترشح مرسما -2
  .ية من الدرجة الثانيةأن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديب - 3
  :يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي  - 4

  الشـروط الدنيـا الوظيفـة
  :يجب على المترشح لخطة رئيس قسم أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية   رئيس قسـم

دمية سنتين على األقل بالديوان أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو ما يعادلها وله أق -
  .أو بالقطاع العام

أو متحصال على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى أو ما يعادلها وله أقدمية خمس  -
  .سنوات على األقل بالديوان أو بالقطاع العام

 أو متحصال على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها  وله أقدمية  عشر سنوات  على األقل -
  .بالديوان أو بالقطاع العام

  :يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية  رئيس مصلحة
أن يكون متحصال على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة  -

  .لعامالوطنية لمهندس أوما يعادلها وله أقدمية سنتان على األقل بالديوان أو بالقطاع ا
أو متحصال على شهادة األستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية خمس سنوات على األقل بالديوان  -

أو بالقطاع العام أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة ثالث سنوات على األقل مع توفر 
 .شهادة األستاذية أو ما يعادلها

ألولى أو ما يعادلها وله أقدميه سبع أو متحصال على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة ا -
من سلك اإلطارات ، أو  9سنوات على األقل بالديوان أو بالقطاع العام ومترسما بالصنف 



 
 

باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة خمس سنوات على األقل مع توفر شهادة الدراسات 
  .الجامعية للمرحلة األولى أو ما يعادلها

  :ترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التاليةيجب على الم  آاهية مديـر
أن يكون متحصال على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة  -

الوطنية لمهندس أوما يعادلها وله أقدمية سبع سنوات على األقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو 
مس سنوات على األقل مع توفر شهادة الماجستير باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خ

  . أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها
أو متحصال على شهادة األستاذية أو ما يعادلها  وله أقدميه عشر سنوات على األقل بالديوان  -

ة خمس سنوات على األقل مع أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمد  ،أو بالقطاع العام
  .توفر شهادة األستاذية أو ما يعادلها

  :يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية  مديــر
أن يكون متحصال على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة  -

ة على األقل بالديوان أو بالقطاع العام، الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية اثنتا عشرة سن
أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على األقل مع توفر شهادة الماجستير 

  . أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها
ة سنة على األقل أو متحصال على شهادة األستاذية أو ما يعادلها وله أقدميه خمس عشر -

بالديوان أو بالقطاع العام  أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على األقل 
  .ما يعادلها مع توفر شهادة األستاذية  أو

  
ينتفع األعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل األول من : 3الفصل 

  .المتعلقة بالخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل هذا األمر بالمنح واالمتيازات
يتم اإلعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعاله بمقتضى مقرر صادر عن المدير : 4الفصل 

وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه  وحقوق اإلنسان العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل
  .على المالحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني باألمر الرئيس المباشر بعد االطالع

ويترتب عن اإلعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح واالمتيازات التي تخولها 
  .هذه الخطط

إال أن العون المعني باألمر يواصل التمتع بالمنح وباالمتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي 
  :ا لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطةكان يشغله

  .أن ال يكون اإلعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية -
  .وأن يكون المعني باألمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين على األقل -



 
 

صوص عليها بهذا األمر بصفة آلية في الحاالت ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المن :5الفصل 
  :التالية

 التكليف بخطة وظيفية أخرى، -

 اإللحاق، -

 ،النقلة -

 ،القيام بالخدمة العسكرية المباشرة -

 ،يفية أو مدة التكليف بهاانتهاء مدة الخطة الوظ -

 اإلحالة على عدم المباشرة، -

 .االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة -

د نيابة الخطط الوظيفية بمقتضي مقرر من المدير العام بعد موافقة سلطة يمكن أن تسن :6الفصل 
الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية  األعوانلفائدة  اإلشراف

  .واحدةقدمية المطلوبة بسنة ألتخفيض مدة ا إمكانيةمدير ومدير مع 
  . لة للتجديد مرة واحدةتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابو

  .ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية  بالنيابة بجميع المنح واالمتيازات التي تخولها هذه الخطة
وال تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة األقدمية الدنيا المشترطة إلسناد الخطط الوظيفية 

  .المذكورة بالفصل الثاني من هذا األمر
عوان في تاريخ نفاذ هذا األمر بخططهم الوظيفية وبجميع المنح واالمتيازات يحتفظ األ: 7الفصل 

  .التي تخولها لهم، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا األمر
ـ  وزير العدل وحقوق اإلنسان مكلّف ب :8الفصل  د الرسـمي  تنفيذ هذا األمر الذي ينشـر بالرائ

   .للجمهورية التونسية
  

  2009 نوفمبر 9في  تونس 
 زين العابدين بن علي


