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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 قطاع العمومييتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب في ال 2020أوت   13مؤرخ في   2020لسنة  38انون عدد ق 

 
 

 ، باسم الشعب

 ، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نّصه

ال تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات واالختبارات على االنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن    –  الفصل األّول
 .العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل

 .سن المتخرج وسنة التخرج  ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي 

 .ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب 

 .وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي

ال تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات واالختبارات على االنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية ألصحاب الشهائد    –   2الفصل 
 .سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل 10ثر ولم تبلغ مدة بطالتهم سنة فأك 35العليا الذين بلغوا 

 .ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج

 .ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب 

 .وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي

ال تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات واالختبارات على االنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة    – 3الفصل 
 .أو اإلخوة أو القرين علتشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة األصول أو الفروجميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب ا

 .ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج

 .ويخضعون لفترة تكوين مناسب 

 .وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي

ية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستجيبون  % من االنتدابات السنو5تخّصص نسبة ال تقل عن    –   4الفصل  
لسنة    83المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد    2016ماي    16المؤرخ في    2016لسنة    41للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد  

 .المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم 2005أوت  15المؤرخ في  2005

يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من االنتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثالث    –  5الفصل  
 .سنوات، وفي صورة انتدابه يتم عزله عن وظيفته مع مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

نون في مدة ال تتجاوز أربع سنوات، ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي  يستكمل تنفيذ هذا القا  –   6الفصل  
 .للجمهورية التونسية

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

 .2020أوت  13تونس في 


