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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق 4102 مارس 7 في مؤرخ االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزير من قرار

 االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل بوزارة

 االنتقالية، والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزير إن

 العمومية، للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 1122 ديسمبر 26 في المؤرخ 1122 لسنة 6 عدد التأسيسي القانون على االطالع بعد

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 2891 ديسمبر 21 في المؤرخ 2891 لسنة 221 عدد القانون وعلى

 تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 المتناصفة، اإلدارية اللجان وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2881 أكتوبر 18 في المؤرخ 2881 لسنة 2571 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2889 أفريل 21 في المؤرخ 2889 لسنة 918 عدد األمر وعلى

 ،1119 مارس 8 في المؤرخ 1119 لسنة 778 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات

 والجماعات الدولة عملة بسلك األساسي النظام بضبط المتعلق 2889 ديسمبر 29 في المؤرخ 2889 لسنة 1718 عدد األمر وعلى

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية ساتوالمؤس المحلية

 وتقنيي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 فيفري 27 في المؤرخ 2888 لسنة 167 عدد األمر وعلى

 1118 جانفي 12 في المؤرخ 1118 لسنة 221 عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية باإلدارات اإلعالمية

 الوثائق في المتصرفين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 مارس 18 في المؤرخ 2888 لسنة 657 عدد األمر وعلى

 ،1111 أفريل 5 في المؤرخ 1111 لسنة 921 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى واألرشيف

 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 أفريل 21 في المؤرخ 2888 لسنة 928 عدد األمر وعلى

 ،1118 جانفي 12 في المؤرخ 1118 لسنة 221 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية اإلدارات

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 أفريل 21 في المؤرخ 2888 لسنة 912 عدد األمر وعلى

 ،1118 جانفي 12 في المؤرخ 1118 لسنة 228 عدد األمر وخاصة تممته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات

 المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 جويلية 27 في المؤرخ 2888 لسنة 2768 عدد األمر وعلى

 ،1118 جانفي 12 في المؤرخ 1118 لسنة 226 عدد ألمربا إتمامه تم كما لإلدارة المعماريين

 المكتبات سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2888 ديسمبر 6 في المؤرخ 2888 لسنة 1561 عدد األمر وعلى

 العمومية، باإلدارات والتوثيق

 للتقنيين المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 جويلية 25 في المؤرخ 1111 لسنة 2699 عدد األمر وعلى

 العمومية، للصحة السامين

 من المحاكم كتابات بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1121 ماي 7 في المؤرخ 1121 لسنة 186 عدد األمر وعلى

 العدلي الصنف

 .والعملة الموظفين أصناف لمختلف المتناصفة اإلدارية اللجان بإحداث المتعلق 2881 سبتمبر 27 في المؤرخ العدل وزير قرار وعلى

 : يلي ما قرر
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 الوزارة وعملة موظفي أصناف لمختلف متناصفة إدارية لجان االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل بوزارة أحدثت  – األول الفصل

 : كاآلتي وهي

 : 0 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم لكتابات العامون المتصرفون  

 : 4 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم لكتابات الرؤساء المتصرفون  

 : 3 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم لكتابات المستشارون المتصرفون  

 : 2 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم كتابات متصرفو  

 : 5 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار األول المحاكم كتبة  

 : 6 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم كتبة  

  : 7 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المساعدون المحاكم كتبة  

 : 8 عدد اللجنة

 .بهم المشبه واإلطار المحاكم أعوان  

 : 9 عدد اللجنة

 .الثالثة الوحدة من العملة  

 : 01عدد اللجنة

 .الثانية الوحدة من العملة  

 : 00 عدد اللجنة

 ىاألول الوحدة من العملة  
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 يمثلون نائبين واثنين رسميين باثنين القرار هذا من األول بالفصل عليها المنصوص اللجان من لجنة كل أعضاء عدد حدد  – 4 الفصل

 وحقوق العدل وزير من بقرار وتعيينهم األقل على 1أ الفرعي الصنف من رتبة في المترسمين الموظفين بين من اختيارهم ويقع اإلدارة

 .األعوان يمثلون نائبين واثنين رسميين واثنين االنتقالية والعدالة اإلنسان

 .عشرين من أقل اللجنة لنفس التابعين األعوان عدد يكون عندما نائب وواحد رسمي واحد إلى األعوان ممثلي عدد ويخفض

 بمقتضى تعيينه ويقع يعادلها ما أو مصلحة رئيس بخطة مكلفا األقل على يكون أن على اإلدارة ممثلي أحد المتناصفة اللجان هذه يترأس

 .االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزير من قرار

 .2881 سبتمبر 27 في المؤرخ القرار أحكام وخاصة القرار لهذا المخالفة السابقة األحكام جميع ألغيت  – 3 الفصل

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  – 2 الفصل

 .4102 مارس 7 في تونس

 


