
 الجمهورية التونسية        

 وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 

 والمجتمع المدني وحقوق االنسان
 

 إعالن عن تسديد شغور خطط وظيفية

 
 36الكائن مقرها ب وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسانتعتزم 

 بهيكلها التنظيمي، الشاغرة الخطط الوظيفيةبعض تسديد نهج زمبرتة بضفاف البحيرة 
 والمنصوص عليها فيما يلي :

 الهيكل الخطط الشاغرة

 الديوان رئيس مصلحة مكتب الضبط

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة كاهية مدير الشؤون اإلدارية

كاهية مدير اإلدارة الفرعية للبناءات 

 والتجهيز

كاهية مدير اإلدارة الفرعية لإلعالمية 
 والتنظيم والتوثيق

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات مدير الشؤون القانونية والنزاعات

 اإلدارة العامة للعالقة مع الهيئات الدستورية رئيس مصلحة

 اإلدارة العامة للعالقة مع المجتمع المدني كاهية مدير ورئيس مصلحة

 اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان كاهية مدير ورئيس مصلحة

الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد  كاهية مدير 

وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال 
 حقوق اإلنسان

إلطارات العاملين باإلدارات المركزية، أو بالمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية، ويمكن ل

لشروط التسمية في الخطط الوظيفية المقترحة  والراغبين للعمل بهذه الوزارة والمستجبين

أفريل  24المؤرخ في  2006لسنة  1245األمر عدد  التي يضبطهاومباشرة  أدناهاأو 

أن  ،المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها 2006

 يرسلوا 

 28 وذلك في آجل أقصاه يوم  candidature_mrdh@pm.gov.tnعلى البريد اإللكتروني  شحهمملفات تر

 . 2016 أكتوبر

 يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية : 

مطلب محرر من طرف المعني باألمر على ورق عادي يذكر فيه بوضوح الخطة المراد  -

 الترشح لها.

 .سيرة ذاتية -

العمل بالنسبة للمترشحين الذين  على أن يتم إستكمال إجراءات النقلة حسب التراتيب الجاري بها

 تم قبول ترشحاتهم.

 



 

 ولمزيد اإلطالع على مشموالت الوزارة وهياكلها يمكن الرجوع إلى النصوص التالية : 

وزارة تعلق بإحداث الم 2016أفريل  11مؤرخ في ال 2016لسنة  465حكومي عدد المر األ -

 .االنسانالعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

تعلق بتنظيم وزارة الم 2016ماي  30مؤرخ في ال 2016لسنة  662حكومي عدد ال رماأل  -

 .العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسان

تعلق بتنقيح األمر الم 2016ماي  30مؤرخ في ال 2016لسنة  663حكومي عدد المر األ -
المتعلق بإحداث لجنة  2015أكتوبر  30 المؤرخ في 2015لسنة  1593الحكومي عدد 

 .وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق اإلنسان

 71268300أو اإلتصال مباشرة على موزع الهاتف : 


